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RESUMO 

A área de simuladores lógicos que visam à verifica
ção de projetos de circuitos integrados digitais de alta 
escala de integração vem-se desenvolvendo no sentido 
da implementação de recursos eficientes de projeto 
auxiliado por computador, que permitam gerenciar a 
complexidade do sistema sendo integrado. 

Este trabalho apresenta inicialmente um estudo so
bre dois simuladores que empregam lógica ternária, o 
Mossim I e o Mossim 11, destinados à verificacão de 
projetos aplicados à tecnologia Metal-Oxido-Semicon
duto r (MOS). A seguir, apresenta uma implementa
ção do Mossim II desenvolvida neste trabalho, e um 
conjunto de testes dos circuitos MOS empregados na 
formulacão teórica de ambos os simuladores. Final
mente, são examinados critérios objetivando a análi
se comparativa entre ambos os simuladores, e apre
sentadas pro postas com vistas ao prossegu imento des
ta linha de pesquisa. 

1. OBJETIVO 

A área de simuladores lógicos, visando à verifica
ção lógica de projetos de circuitos integrados digitais, 
de alta escala de integração ou LSI (Large-Scale of 
Integration), vem se desenvolvendo no sentido da im
plementação de recursos eficientes de projeto auxilia
do por computador, que permitam gerenciar a com
plexidade dos trabalhos de concepção (desenho), veri
ficação lógica (simulação lógica), fabricação e verifica
ção elétrica (testes). 

O estudo de simuladores com lógica ternária teve 
seu in(cio em 1980 com um trabalho de Bryant,l 
com a apresentação de "Um algoritmo para simulação 
lógica MOS". Em 1981, Bryant2 publicou "Um Mo
delo de Simulação para Circuitos Lógicos Integrados 
Comutados por N (vel", a tl'tu lo de tese de doutorado 
pelo MIT, EUA. Em 1983, Bryant3 publicou, pelo 
Departamento de Ciência da Computação do Califor-

nia Institute of Technology - CALTECH, o "Manual 
do Usuário do MOSSIM II:Um Simulador para MOS
LSI Comutado por N(vel". Recentemente, Bryant4 pu
blicou pelo mesmo departamento o relatório de pesqui
sa número 5065: TR :83, custeada pela Agência de Con
tratos de Pesquisas Avançadas de Detesa (ARPA) e 
pelo Projeto de Estruturas de Sil(cio do CALTECH, 
denominado "Um Modelo Comutado por N (vel e um 
Simulador para Sistemas Digitais MOS", sobre o qual 
se desenvolveu grande parte dos trabalhos visando à 
esta tese de mestrado. 

A relevância do assunto pode-se inferir da alta de
manda por projetos de circuitos MOS-LSI dedicados 
ou sem ided icados, observada no campo da m icroele
trônica. Esta demanda vem exigindo a concepção de 
ferramentas de software, tendo em vista técnicas de 
projeto auxiliado por computador, que possibilitem 
aumentar a produtividade dos projetistas (redução do 
tempo de desenvolvimento do projeto e aumento da 
probabilidade de projetar-se corretamente na primeira 
tentativa) Neste sentido, os simuladores lógicos vêm 
se constituindo numa das ferramentas mais sofistica
das para a verificação dos projetos sob o aspecto fun
cionaI. 

Recentemente, observa-se tendências no sentido 
do uso de processadores especificos (aceleradores de 
hardware) para a simulação lógica de circuitos e siste
mas integrados digitais, objetivando reduzir os tempos 
gastos com a atividade de verificação lógica dos pro
jetos. 

Este trabalho objetivou apresentar um estudo com
parativo entre as duas versões dos simuladores desen
volvidos por Bryant,l, 4 com eXame dos modelos e 
dos algoritmos correspondentes, com ênfase maior na 
versão MOSSIM 11, tendo em vista a especificação do 
programa que implementa, o MOSSIMOES, desenvol
vido nesta tese de mestrado em Engenharia de Siste
mas no IME, e com o apoio do Núcleo de Computa
ção Eletrônica (NCE) da Universidade Federal do Rio 
de Janeiro (UFRJ). 

O trabalho proposto apresenta uma análise sobre 
ambos os algoritmos, processados em máquinas de 
arquitetura Von Neumann, deixando assim uma con
tribuição para pesquisas posteriores sobre o tema. 

Para se obter uma visão global sobre projetos de 
circuitos MOS-LSI recomenda-se consultar Mead, . 
ConwayS 
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2. CLASSES DE SIMULADORES 

o projeto lógico de sistemas eletrônicos .i~tegra
dos mono I iticamente (chips) co mpreende atividades 
de desenho, verificação e teste. 

Dada a complexidade que surge ao se tratar com 
estruturas lógicas que contêm centenas ou milhares 
de transistores, o projeto lógico fa z uso de instrumen
tose técnicas de projeto auxiliado por computador 
(PAC) espec(ficos, tendo em vista garantir a sua qua
lidade . 

Estes sistemas PAC apresentam como ferramentas 
de verificacão de projeto diferentes classes de simula
dores, a saber: lógicos, de circuitos e físicos (todos 
destinados a detetar incorreções de projeto em dife
rentes níveis). 

Atualmente há uma tendência destas três classes 
coexistirem de forma integrada, permitindo o uso 
delas sobre a base de dados gerada na fase de desenho. 

Os simuladores lógicos, dentro de um ambiente de 
PAC, apresentam o maior n(vel de abstração quanto 
ao comportamento físico dos dispositivos que imple
mentarão o chip. Assim, numa abordagem de projeto 
lógico que vai do geral para o particular (TOP-oOWN), 
trata-se em um nível mais alto com simuladores de 
processado res, memórias e chaves. Em um nível ime
diatamente abaixo são utilizados os simuladores de 
transferência de registradores, que oferecem uma vi- ' 
são, ainda de alto n(vel, dos diagramas de blocos fun
cionais do projeto. Finalmente, a n(vel de portas ló
gicas utiliza-se de primitivas do tipo E (ANO), OU 
(DRl, NAO (NOT) etc., para representar ~ estrutura 
interna de cada bloco funcional. Estes simuladores 
analisam o comportamento lógico funcional do proje
to pela excitação deste com conjuntos de est(mulos 
ou vetores de teste sobre os elementos lógicos que 
descrevem o projeto. Estes atuam sobre equações lógi
cas booleanas, cujos resultados permitem ao projetista 
comparar dinamicamente com aqueles previstos, apre
sentando-os em diagramas de níveis lógicos em função 
do tempo . 

Os simuladores de circuitos buscam analisar o pro
jeto a n(vel de funções, caminhos e transistores. ~ 
partir das grandezas fl'sicas, modeladas a n(vel r:nals 
baixo (simuladores físicos), representam os transisto
res caminhos e funções por sistemas de equações di
ferenciais, cuja solução leva à verificação do compor-
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tamento dinâmico do projeto, mo stra do em diagra
mas de níveis elétricos contlnuos em função do 
tempo. 

Os simuladores físicos objetivam analisar o proje
to tanto a nível de dispositivos como a n(vel do pro
cesso tecnológico a ser empregado na fabricação. Con
siderando-se a geometria dos transistores, dos cami
nhos de sinal, das interconexões etc ., modela-se os 
dispositivos com grandezas elétricas (condutância e 
capacitância) e busca-se representar o comportamento 
dos dispositivos por equações emp(ricas. Estas são 

,modeladas a partir dos parâmetros envolvidos no pro-
cesso tecnológico de fabricação, tais como a largura 
de canal, os ni'veis de tensão elétrica de transição, a 
espessura de óxido, a profundidade das camadas de 
interconexão de "fonte" e "d reno", as tensões de po
larização e os tempos de comutação destes dispositivos. 

Ao considerar a aplicabilidade das diversas classes 
de simuladores na verificação de projetos lógicos de 
chips de larga escala de integração (LSIl, contendo 
centenas e milhares de dispositivos (transistores), con
clui-se facilmente que, quanto maior for a profundi
dade da análise, maior será a massa de dados a ser pro
cessada e, ·em conseqüência, maiores serão os tempos 
e as quantidades de memória necessários na tarefa de 
simulação em ambientes de PAC. . 

As primeiras iniciativas de ni'vel científico visa ndo 
à concepcão de ferramentas de projeto automatizado 
datam do'in(cio da década de 1960, através de pesqui
sas de roteamento e interligação de componentes dis
cretos para a produção de circuitos impressos. Os al
goritmos desenvolvidos, desde aquele tempo, vêm sen
do adaptados para a solução de problemas novos ~e 
interligação de dispositivos, que surgem a cada dia 
dentro do processo de inovação tecno lóg ica. O que se 
observa é o aperfeiçoamento constante das mesmas 
classes de simuladores, mas sempre com idêntica 
abordagem do problema. Por outro lado, estas classes 
de simuladores tentam atingir cada vez mais um nú
mero maior de famílias tecnológicas de circuitos, o 
que leva, pela generalização desejada, a uma per?a d.e 
eficiência, quando aplicadas acertas classes de CIrCUI

tos, dentre as qua is os perten centes à tecno log ia 
MOS-LSI que hoje estão cada vez mais presentes nas 
ap l icações dos chips. 

Os simuladores de circuitos, apesar de capazes de 
simular com grande precisão alguns poucos transisto
res, inclu indo o efeito de não-I inearidades das suas 
condutâncias, quando estes comutam, se mostram 



ineficientes no tratamento de um circuito MOS-LSI. 
Por outro lado, estes simuladores exigem grande es
forço humano para se estabelecer as condições de si
mulação, bem como para interpretar os resultados. 

Na medida em que as fer'ramentas tradicionais de 
PAC começaram a se mostrar ineficientes para a si
mulação lógica dos projetos de chips MOS-LSI, surgi
ram pesquisas Bryant1 , 4 que levaram à concepção dos 
simuladores de redes lógicas chaveadas por nível, que 
não lidam com o tempo diretamente e, portanto, as
sumem que a velocidade relativa dos eventos não é 
relevante. 
. Os estudos desenvolvidos por BryantL 4 permiti
ram representar circuitos MOS-LSI por uma rede de 
nós e transistores em que são consideradas as capaci
tâncias e condutâncias relativas dos dispositivos, sim
plificando assim a modelagem das grandezas Usicas. 
Esta descrição da rede lógica é processada por algo
ritmos cujo objetivo é otimizar o tratamento de ma
trizes esparsas representadas através de equações no 

. formato ponto-fixo. 
Embora tenham sido adotadas modelagens simpli

ficadas dos circuitos, estes simuladores (MOSSIM I 
e MOSSIM 11) permitem a verificação do projeto com 
um grau de refinamento superior aos dos simuladores 
lógicos e com velocidade de processamento da mesma 
ordem de grandeza que os simuladores lógicos, tor
nando-se apenas necessária a utilização dos simulado
res de circuitos (por exemplo, o SPICE) naquelas par
tes do circuito em que foram detetadas condições de 
operação inadequadas, abreviando-se assim, conside
ravelmente, o tempo gasto com a verificação do pro
jeto e aumentando-se a probabilidade de que este irá 
funcionar de modo correto. 

3. SfNTESE DOS TRABALHOS 
REALIZADOS 

Neste trabalho apresentou-se uma visão geral sobre 
simulação de circuitos lógicos digitais como uma fer
ramenta para a verificação de projetos. Buscou-se su
porte teórico no Estado de Arte para que o assunto 
possa ser estudado de forma acadêmica, visando à pes
quisa de novos modelos ft'sicos dos transistores de 
efeito de campo (FET), bem como de novos algorit
mos que garantam a qualidade da atividade de testes 
de projetos lógicos digitais a serem implementados em 
circuitos monolítieos MOS-LSI. 
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Desenvolveu-se um estudo mais profundo do algo
ritmo MOSSIM 11, implementou-se uma versão deste 
algoritmo no programa MOSSIMÕ ES, testou-se os cir
cuitos sobre os quais foram estabelecidas as formula
ções teóricas, estabeleceram-se critérios para compara
ção entre algoritmos, e, principalmente, aprendeu-se 
muito sobre o assunto, tendo sido formada uma base 
de conhecimentos para prosseguir-se nesta linha de 
pesQuisa . 

4. PROPOSTAS PARA TRABALHOS 
FUTUROS 

o advento do MOSSIM II não deve ser visto como · 
uma panacéia, uma vez que ele foi concebido para a 
verificação de circuitos de tecnologia MOS. Entretan
to, o trabalho desenvolvido por Bryant4 pode ser to
mado como modelo para a estruturação de uma linha 
de pesquisa neste campo de conhecimento . 

Como trabalhos a nível de pesquisa podemos citar: 

. Condições para a coexistência integrada de diversos 
tipos de simuladores sobre a mesma base de dados do 
projeto, extraídos das especificações das máscaras do 
circuito, 
ii. Geração automática de vetores de teste para excitar 
os simuladores. 
iii. Composição de (i) e (ii) com os extratores de tran
s isto res. 
iv. Aperfeiçoamento na modelagem dos c ircu itos, pro
curando-se compensar o fato de que o MOSSIM II 
não considera as dimensões dos caminhos de sinal 
(desprezando-se os retardos de propagação), podendo 
assim mascarar as 'comutações dos transistores em 
tempo certo. 
v. Concepção de novos algoritmos que processem ca
minhos inteiros de uma só vez. 
vi. Concepção de arquiteturas de circuitos que imple
mentem os algoritmos em circuitos monolíticos, evi
tando-se os tempos de transporte de dados entre a 
CPU e a Memória, característico da arquitetura Von 
Newman. 

Finalmente, cabe lembrar que o projeto de circui
tos MOS-LSI apresenta problemas semelhantes aos da 
engenharia de software, decorrentes principalmente 
das dificuldades de especificação completa e inequí
voca dos sistemas, da organização das bases de dados, 
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da depuração etc. e, principalmente, da qualidade, 
confiabilidade e economicidade do produto, devendo
se portanto manter uma atenção permanente na ma
neira de gerenciar a co mpl ex idada destes fatores inter
dependentes. 
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UM MÉTODO HíBRICO DE GERAÇÃO 
DE COLUNAS E PESQUISA 

ARBORESCENTE PARA ALGUNS 
PROBLEMAS DE PARTICIONAMENTO 

E SUA APLI~AÇÃO EM SISTEMAS 
DE SATELlTES SS/TDMA 

Autor: Manoel Camillo de Oliveira Penna Neto 
Orientadqr: Celso da Cruz Carneiro Ribeiro 
(Tese defendida no IME em 13 de junho de 1986:) 

Um problema fundamental que aparece nos siste
mas comuni cações por saté lite SS/TOMA é o da esco
lha de uma seqüência de modos de comutação em um 
quadro TOMA, denom inado problema de alo cação de 
tráfego. Este trabalho descreve um novo método para 
reso lução de problemas de particio namento co m es
trutura especial, aplicável ao problema de alocação 
ótima de tráfego em sistemas de satél ite SS/TO MA. 

O problema de alocação de tráfego é formulado 
com um problema de particionamento de grande por
te. Mo stra-se então que, apesar do número elevado de 
co lunas, sua relaxação li near pode ser reso Ivida exata
mente por um procedimento de geração de co lunas. 

Este procedimento produz limites inferiores bem 
melhores que aqueles até então usados para este pro 
blema, tornando possível sua sol ução por um método 
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de pesquisa arborescente. O uso do procedimento de 
geração de colunas durante a pesquisa na árvore de so
luções e o uso de um procedimento de ranking duran
te a geração de col unas asseguram a ob te nção da solu 
ção ótima inteira . 

O procedimento de geração de colunas com rank
ing e os métodos A * e 8achtrack para pesquisa na ár
vore de soluções foram implementados. O algoritmo 
foi aplicado a diversos problemas, gerados aleatoria
mente e represe ntantes de situações reais, extraídos 
da literatura, apresentando excelentes resultados. A 
dimensão do s problemas r.eso lvidos é de porte bem 
maior do que aqueles descritos na literatura como re
solvidos de forma exata por outros algoritmos. 

Verificou-se ainda que o método apresentado pode 
ser aplicado a diversos problemas de otimização com
binatória de grande porte em variáveis binárias, do ti -

o po particionamento/recobrimento com estrutura es
pecia l. O iversas aplicações importantes, tais como o 
pro blema do s mú Itiplos ca ixei ro s-viajantes, o prob le
ma de roteamento de veículos com restrições de horá
rio e o problema de alocação de tripulações de linhas 
aé reas, podem serfo rmuladose reso lvido spe lo método. 

Conclui -se então que o método apresentado é uma 
ferra menta efi caz para a so lu ção ótima exata de pro
blemas inteiros de particionamento /reco brimento de 
grande porte com estrutura especial, e para solução 
ótima inteira do prob lema de alo cação de tráfego em 
sistemas SS/TO MA. 

ESTUDO DE AMPLIFICADORES DE 
BAIXO RufDO NA FAIXA 

DE MICROONDAS 

Autor: José Carlos Araujo dos Santos 
Orientador: Fernando da Rocha Pantoja, Ph.D 
(Tese defend ida no IM E em 7 de julho de 1986.) 

Este trabalho ap resenta um estudo sobre os ampli
ficadores de baixo ruído a estado só lido na faixa de 
microondas. 

Primeiramente, realiza-se um estudo de quadripo
los at ivo s sem que se façam comentários sobre ruído . 
Pela manipulação direta dos seus parâmetros de espa
lhamento define-se equações de ganho e condições de 
estabilidade para que um quadripolo ativo opere den
tro das co nd ições desejadas. 



Posteriormente, o ru ído em dispositivos de duas 
portas é analisado. No desenrolar da apresentação, 
mostra-se que o ruído gerado internamente por um 
quadripolo pode ser tratado de forma independente, 
possu indo equações caracterizadas por suas fontes in
ternas de ruído . Mostra-se também que a variação do 
efeito deste ruído é função da impedância da fonte 
alimentadora do dispositivo . A integração das equa
ções deste estudo com aquelas de ganho e estabilidade 
é realizada através de um programa em computador 
com o objetivo de permitir a determinação das termi
nações de um quadripolo ativo para a reprodução de 
uma resposta desejada . 

Dando continu idade ao tema principal, verifica-se 
a possibilidade do uso de realimentações no projeto 
de amplificadores de baixo ruído. As considerações 
de mínima figura de ruído, bom casamento nas portas 
do amplificador e estabilidade são analisadas, expres
sando-se equações e métodos de projeto para amplifi
cadores de baixo ruído com realimentações série e pa
ralela. 

Técnicas de casamento de impedâncias para ampli
ficadores de banda estreita na faixa de microondas e 
modelos de transistores são analisados. Como ferra-

. menta auxiliar, é desenvolvido um programa em com-
putador que realiza o casamento entre duas impedân
cias, em uma freqüência, com o apoio das relações en
tre as suas representações em uma carta de Smith . 

Pela necessidade de se conhecer o comportamento 
do amplificador projetado em uma determinada faixa 
de freqüências, desenvolveu -se um programa de análi
se de circuitos, o qual é descrito sucintamente no de
correr do trabalho. Como complemento, uma sub-ro
tina de otimização . é incorporada ao programa de 
análise com o objetivo de melhorar a função de trans
ferência em toda a banda, uma vez que o projeto é rea
lizado em uma única freqüência. 

Finalmente, um amplificador de baixo ruído é pro
jetado para operar segundo determinadas especifica
cões, Usando as técnicas descritas nos cap ítulos deste 
trabalho aliadas à infra-estrut'ura de programas desen
volvida. O desempenho prático do protótipo imple
mentado é comparado ao teórico, apresentando boa 
concordância. 

RESUMOS DE TESES 

CUSTOS DE CONSERVAÇÃO EM 
RODOVIAS DE CONCRETO ASFAL TICO 

Autor: Antonio Carlos Valle de Souza, M. C. 
Orientador:. Fernando Mac Oowell, Or. Eng. 

(Tese defendida no IME em 8 de julho de 1986) 

Considerando ser a preocupação atual do Ministé- I 
rio dos Transportes a conservação rodoviária, foi ela
borado este trabalho, com o objetivo de contribuir no 
cálculo de custos da mesma a nível de plano diretor, 
através do desenvolvimento de equações lineares. 

Foi analisado o estado da arte, visando à escolha 
de variáveis explicativas dos custos a serem utilizados 
nessas equações. 

Duas políticas de conservação foram aplicadas pa
. ra obtenção dos custos. 

Uma, a de não efetuar praticamente nenhuma con
servação durante o intervalo entre recapeamentos. 

. Neste caso, foram adotados quantitativos de previsão 
de serviços da PICR (Pesquisa de Inter-relacionamen
to dos Custos Rodoviários) e da MCBM (Metodologia 
do Custo Básico Modificado), gerando-se assim o mo
delo designado "n". Outra, a política de se efetuar 
uma conservação parcial da deterioração usando-se 
exclusivamente a MCBM, o que gerou o modelo desig
nado "0/'. 

Foram também propostas equações lineares de pre
visão do número de anos entre recapeamentos corres
pondentes a cada um dos modelos desenvolvidos. 

Uma aplicação prática das equações obtidas foi de
senvolvida numa rodovia hipotética, e conclusões a 
respeito dos métodos de. dimensionamento de pavi
mentos da AASHO e DNER foram extraídas. 

ESTUDOS DAS MEDIDAS UTILIZADAS 
NA RECEPÇÃO DE SISTEMAS VIA RÃDIO 
DIGITAL, NA FAIXA DE MICROONDAS, 

AFETADOS POR DESVANECIMENTO 
SELETIVO 

Autor: EngC! Thomaz Alberto O'Agostini Aquino 
Orientador: Eng9 Mauro Soares de Assis 

(Tese defendida no IME em 11 de julho de 1986.) 

O objetivo fundamental do presente trabalho é ana
lisar a influência do desvanecimento seletivo causado 
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por multipercurso no desempenho de sistemas via rá
dio digital em microondas, bem como avaliar a melho
ria obtida pela utilização das técnicas de proteção con
tra esse fenômeno e a validad e do método da disper
são de amplitude na previsão das indisponibilidade 
do s sistemas. 

Preliminarmente ao desenvolvimento do estudo, 
torna -se necessária a introdução de conceitos ineren
tes ao rádio digital, tais como eficiência espectral , fil 
tragem de Nyquist, equalização adaptativa e transver
sal/ margem líquida de desvanecimento , assinatura do · 
sistema, diagrama de olho e dispersão de amplitude na 
banda passante. 

O trabalho se in icia com a apresentação das princi
pais modalidades de filtragem utilizadas para minimi
zar a interferência intersimbólica e otimizar o uso do 
espectro de radiofreqüência . A seguir são estudadas as 
diversas técnicas de modulação multinível emprega
das/ bem como apresentadas as fórMulas de probabili
dade de erro de bit em função da relação portadora
ruído . 

A tese prossegue com o estudo do desvanecimento 
tipo Rayleigh, o modelo dos dois raios, o conceito de 
lance curto e de dispersão de amplitude na banda pas
sante. Finalizando a parte de fundamentos, desenvol
ve-se a aplicação da função gama no estudo de sinais I 

correlacionados e da degradação de polarização cruza
da / em presença de desvanecimento multipercurso . 

A seguir são introduzidos os parâmetrosutilita
dos na avaliação do desempenho dos sistemas via rá
dio digital em microondas, apresentados os métodos 
de aval iação de indisponibilidade e analisadas as diver
sas técnicas de proteção contra o desvanecimento se
letivo/ bem como a influência das mesmas no cálculo · 
do desempenho dos sistemas. 

Os resultados experimentais coletados são compa
rados com os teóricos provenientes do estudo das 
contra-medidas, com o objetivo de se avaliar a valida
de do modelo da dispersão de amplitude. Desta com
paração conclui-se que este método de cálculo de in
disponibilidade apresenta resultados bastante satisfa
tórios/ podendo ser utilizado independentemente das 
características dos sistemas analisados. 
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ANALISE DE CASCAS DE REVOLUÇÃO 
SUBMETIDAS A UM CARREGAMENTO 

ARBITRAR 10 

Autor: Francisco José da Cunha Pires Soeiro 
Orientador: Jorge de Mello e Souza, Ph.D. 

(Tese defendida no IM E em 17 de julho de 1986.) 

Este trabalho visa à determinação dos deslocamen
tos/ esforços e tensões ocorridos, no regime elástico, 
em cascas de revolução, quando submetidas a carrega- · 
mento estático simétrico ou assimétrico e a variações 
de tem peratu ra . 

A casca poderá ser fo rmada por tipos diferentes 
acoplados; o sistema de equações desenvolvido se apli 
ca a cascas de revolução em que variam, ao longo do 
meridiano, o módulo de Young, o coeficiente de Pois
son, os raios de curvatura, a espessura e o coeficiente 
de expansão térmica . 

Partindo das equações fundamentais da Teoria 
Clássica das Cascas Fina s, chega-se a um sistema de 
equações diferenciais pa-rciais, cujas variáveis inde
pendentes são cJ> e 8 (latitude e longitude, respectiva
mente) . 

Elimina-se a variável 8 do sistema mencionado 
através do desenvolvimento em série de Fourier das 
variáveis dependentes (deslocamento e esforços) e do 
carregamento imposto à estrutura. A variação em 8 
será dada pelos termos trigonométricos, enquanto os 
coeficientes dependerão apenas de cJ>. 

Desta forma, resultará um sistema de equações di
ferenciais lineares com variável independente cJ>/ cor
respondente a cada 'harmônico da série a ser calcula
da. Estes sistemas relacionarão os coeficientes da ex
pansão em série de Fourier das variáveis cujos valores 
se quer determ inar . 

Foi desenvolvido um programa de computador 
que, através do método de predição-correção, resolve 
os sistemas de equações e superpõe os resultados para · 
formar a expansão em série das variáveis desconheci
das. 

A casca deverá ser divid ida num dos tipos básicos 
a saber : toro, cil indro, cone, esfera ou ogiva . Cascas 
mais complexas deverão ser apro ximadas pelos tipos 
acima. 



MODELO DE PLANEJAM ENTO E 
OTIMIZAÇÃO FERROVIÃR'IO 

Autor: Raul Fonseca Neto 

(Tese defendida no IME em 18 de julho de 1986.) 

E notória a necessidade de otimização das ativida
des e serviços relacionados ao sistema ferroviário . 

E possível conseguir-se o aumento da capacidade 
de transporte das ferrovias sem que, para tanto, sejam 
feitos investimentos em modificação de sua planta fí
sica ou na aquisição de material rodante. 

Observa-se que, geralmente, existe grande facilida
de das ferrovias em absorver incrementos de tráfego, 

. com a otimização das atividades relacionadas à dinâ

. mica e à operação dos trens. 
Para tanto, torna-se necessária a aplicação de técni

cas e modelos de otimização que contribuam no estu
do e na análise de ferrovia . 

Desta forma, tomou-se por objetivo o desenvol
vimento de um modelo que permita a análise da capa
cidade ferroviária e, a seguir, alcançar a distribuição 
ótima dos recursos disponíveis, levando-se em conta a 
iteração existente entre as diversas atividades relacio
nadas à d inâm ica operacional do sistema ferroviário. 

O modelo também visa a atingir uma estratégia glo ~ 
bal para o gerenciamento, em um horizonte de médio 
prazo, de planejamento tático para o sistema ferroviá
rio de carga. 

Para tanto foi desenvolvido de forma iterativa e 
modular por vários submodelos que examinam os pro
b lemas que seguem: 
• equilíbrio de capacidade do sistema ferroviário; 
• definição de uma política operacional do movimen

to de trens; 
• alocação ótima do material transporte e de tração; 
• determinação da freqüência ótima dos trens. 

Uma revisão do estado da arte mostra que os mo 
delos de planejamento tático aplicados à ferrovia são, 
na quase totalidade, problemas de otimização de flu
xo em redes que exigem para as suas resoluções a uti
lização de procedimentos heurísticos. Entretanto, co
mo se trata de modelos compactos, procura-se simpli
ficar a relação matemática que envolve os níveis de 
atrasos decorrentes da iteração existente entre a fre
qüência de trens estabelecida e a pol ítica operacional 
adotada para os pátios e os movimentos dos trens. 

RESUMOS DE TESES 

Optou-se, então, pelo desenvolvimento de submo
delos, de forma a possibilitar o estudo mais detalhado 
da análise de capacidade, o fornecimento de subsídios 
para a distribuição ótima dos recursos e o estabeleci
mento dos serviços na ferrovia . 
. Por tratar-se de um modelo de planejamento táti ~ 
co, ele só é sensível às variacões no sistema ferroviário 
que permitam a sua aplica'ção, como, por exemplo, 
variações da demanda ou mudanças dos parâmetros 
operacionais que provoquem alteração na viagem re
do nda dos trens. 

Na aplicação do trabalho, o problema de utilização 
mais racional dos recursos disponíveis foi tratado co
mo um problema de maximização de fluxos pelo fato 
de não se ter caracterizada uma malha de transporte 
com possibilidades de alternativas de rotas formando 
um problema de fluxo em redes a custo mínimo . 

UM ESTUDO SOBRE AMPLIFICADORES 
FAIXA-LARGA DE APLICAÇÃO MILITAR 

EM FREQUÊN.CIAS ELEVADAS 

Autor: Wilton Ney do Amaral Pereira 
Orientador: Fernando da Rocha Pantoja 

(Tese defendida no IME em 30 de julho de 1986.) 

O trabalho apresenta uma análise estruturada dà 
amplificação faixa-larga em várias oitavas desenvo Ivi
da a partir da conexão aditiva de seções amplificado
ras, na forma distribuída, com especial aplicação em 
equipamentos eletr.ônicos dedicados a sistemas-de
armas e à guerra eletrônica. 

Inicialmente são identificados os principais fatores 
que impedem o alargamento de faixa em circuitos 
eonvencio na is associados em cascata . As capacitâncias 
de entrada e saída, responsáveis por este limite supe
rior, são incorporadas nas estruturas de acoplamento, 
formando linhas de transmissão artificiais, com carac
terísticas inerentemente faixa-larga. Em primeira 
aproximação, os dispositivos ativos são modelados 
por um circuito equivalente ideal reduzido, permitin
do uma análise mais simples das estruturas de acopla
mento distribuídas. Conforme a característica de 
magnitude e fase pretendidas para a resposta de fre
qüência, são apresentadas diversas configurações ana
lisadas através de circuitos equivalentes em parâme
tros concentrados. Duas abordagens típicas são apre-
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sentadas: amplificadores distribuídos tipo "regime 
estacionário", onde a resposta de fase não é tão im
portante e todo o esforço é dirigido para a planura na 
magnitude do ganho, e amplificadores tipo "forma 
de onda", agora com especial ênfase no tempo de re
tardo constante, admitindo-se alguma flutuação na 
resposta em magnitude. Os resultados obtidos são bas
tante adequados para implementar amplificadores dis
tribuídos capazes de cobrir várias oitavas nas faixas de 
HF, VHF e UHF. 

Analogamente, é possível implementá-los na forma 
monol ítica, onde as pistas condutoras que formam os 
eletrodos do elemento ativo são as linhas de transmis
são de entrada e saída. Entre estas pistas encontra-se 
o próprio transistor, que pode ser realizado com tec
nologia bipolar ou de efeito de campo. Estas estrutu
ras amplificadoras aditivas monolíticas, formando o 
"transistor de ondas progressivas" distribuídos, são 
analisadas sumariamente. Estes dispositivos normal
mente são desenvolvidos sobre AsGa, adequados para 
a faixa de microondas. 

Em seguida, os dispositivos ativos são modelados 
em condições reais, introduzindo-se perdas e parasitas 
em seus circuitos equivalentes. São propostos mode
los adequados para transistores bipolares e de efeito 
de campo, com utilização em freqüências de até 1 
GHz, e para MESFET, na faixa de microondas. Os 
modelos desenvolvidos são simulados em computador 
digital. Os resultados são comparados com as previ
sões anal ítica~, estabelecendo-se o grau de aproxima
ção das simplificações assumidas. 

Finalmente, com o estudo desenvolvido e com os 
resultados obtidos, é possível analisar, projetar e im
plementar amplificadores distribuídos, tanto utilizan
do componentes discretos como empregando microli
nhas. 

TV DIGITAL: REDUÇÃO DE BANDA POR 
TRANSFORMAÇÃO 

Autor: Pedro Paulo Leite do Prado 
Orientador: Marco Antonio Grivet Mattoso Maia 

(Tese defend ida no I M E em 20 de agosto de 1986.) 

A tese versa sobre o uso de códigos de transforma
ção para a redução de banda em sistemas de TV digi
taI. 
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Apresenta as vantagens e aplicações da TV digital e 
os principais métodos de codificação de fonte que 
possibilitam a necessária redução da taxa de bits. 

Os aspectos teóricos referentes à interpretação e 
modelagem matemática da codificação por transfor
mação são apresentados. 

Descreve também as fases da codificação e as pro
priedades e características principais das transforma
das unitárias Karhunen-Loeve, Fourier Discreta, Cos
seno Discreto, Seno Discreto, Oblíqua, Walsh-Hada
mard, M, Decomposição em Valores Singulares etc. 

Critérios de avaliação do desempenho e resultados 
experimentais são relatados. 

Há, em seguida, a apresentação de subsídios e idéias 
para a implementação de um sistema de codificação 
do sinal de vldeo, com ênfase para a digitalização da 
imagem, armazenamento de quadro de TV, formata
ção em blocos e para codificadores a base de transfor
mada co-seno discreto (O CT). 

O enfoque na proposta do sistema é apresentar o 
estado da arte "conhecido" em processamento muito 
rápido de sinais, principalmente no que tange a arqui
teturas e métodos, dispositivos, Cls e processadores 
d ed icados. 

MODELAGEM POR SIMULAÇÃO DE UM 
SISTEMA OPERACIONAL 

MUL TlPROGRAMADO 

Autor: Antonio José Martins Pais 
Orientador: Luis Felipe Magalhães de Moraes 

(Tese defendida no IME em 28 de agosto de 1986.) 

A Informática está penetrando cada vez mais em 
todos os segmentos da sociedade, acarretando uma 
significativa expansão do parque de computadores 
instalados. Nem sempre as expansões dos equipamen
tos são precedidas por estudos técnicos que assegurem 
a viabilidade e necessidade destes acréscimos. 

O bjetivando auxiliar nesta tarefa, o presente traba
lho descreve um estudo de caso, que, através de uma 
metodologia, fornece subsídios para um melhor sche
duling do ambiente batch de uma instalação de com
putadores, visando assim a liberar recursos para0 am-



biente mais so licitado e crescente do momento - o 
amb iente on line. 

Este trabalho apresenta a aná lise, por simulação, 
de um sistema operacional multiprogramado . Nestes 
sistemas, um dos principais objetivos consiste em de
terminar o balanceamento entre a demanda por pro
cessamento (UCP) e as requisições de entrada/saída 
(E/S). feitas por tarefas dos usuários, o que irá maxi
mizar a vazão. A ferramenta utilizada nesta metodo-

' Iogia consiste na modelagem por simulação e o estu
do baseia-se em modelos anteriormente propostos na 

, literatura. Neste traba lho são apresentadas configura
ções de initiators, que perm item separar em duas clas
ses homogêneas com relação à utilização da UCP os 
jobs (1/0 bounded e CPU bounded). 

INFLUENCIA DA MICROESTRUTURA 
NA FORMAÇÃO DA TEXTURA DE 

CHAPAS PRODUZIDAS POR 
RECOZIMENTO RAplDO 

Autor: Antonio Sergio Magnabosco 
Orientador: Carlos Sérgio da Costa Viana, PhD. 

(Tese defendida no IME em 9 de setembro de 1986.) 

RESUMOS DE TESES 

Estudou-se o efe ito da microestrutura anterior à la
minação a frio na formação da textura de recozimen
to rápido de chapas finas de aço baixo carbono acal
mado ao AI. Efetuaram-se algumas variações de trata
mentos térm icos nas tiras a quente, a fim de serem de
senvolvidas vá rias morfologias de carbo netos e teores 
de C em solução, para posterior laminação a frio, com 
duas diferentes reduções, 70% e 80%. Posteriormen
te, executou-se o recoz imento ráp ido, em banho de 
sal, nas temperaturas de 700 e 850 0 C, com diferentes 
tempos de encharque. 

Amostras bobinadas em alta temperatura (cuja dis
tância média entre carbonetos é "" 90 f..Lm) apresenta
ram melhores texturas do que aquelas bobinadas em 
baixa temperatura (cuja distância média entre carbo
netos é"'" 55 f..Lm) . 

O aumento do grau de redução a frio de 70% para 
80% exerceu efeito benéfico sobre a textura de recris
ta I ização das chapas. 

O uso da temperatura de encharque situada na fai
xa intercrítica (850 0 C) mostro u-se favorável ao de
senvolvi mento de textura 111 <uvw> na recristaliza
ção. 

Para maiores tempos de encharque, obteve-se uma 
melhor textura de recristalização. 

Amostras austenitizadas e temperadas, com máxi
mo teor de C em so lu ção ferrítica, desenvolveram 
boas texturas de recristalização, quando submetidas a 
recozimento rápido, contrariando alg uns conceitos 
formulados por outros autores. 
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