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comunicação e de apresentação de dados . Algumas implementações do MVC em classes 
reutilizáveis são discutidas. O papel dos controles VBX e OCX, do ODBC e dos serviços 
OLE é examinado. Um protótipo com características de modernas interfaces de usuário é 
construído, ilustrando a aplicação dos princípios fundamentais desta dissertação. 

Título: 
Autor: 

Orientador: 

Análise de Desempenho da Arquitetura Cliente-Servidor Orientada a Objeto 
CC (FN) Tomás de Aquino Tinoco Botelho 
Cícero Roberto Garcez 

Data da Defesa: 22/12/95 

A computação de objetos distribuídos em Arquitetura Cliente-Servidor é uma tendên
cia atual, evidenciada nos recentes padrões internacionais consubstanciados nos modelos da 
ISO (RM-ODP) e da OMG (CORBA). A comunicação entre objetos remotos, por meio da 
troca de mensagens através da rede, aumenta o tráfego e afeta o desempenho da aplicação. 

Pesquisando os reflexos do desempenho na modelagem de uma aplicação orientada a 
objeto e executada sobre uma plataforma Cliente-Servidor, implementou-se uma biblioteca 
de classes genéricas para a comunicação remota entre objetos e estabeleceu-se um conjunto 
de equações que permitem projeções estatísticas sobre o comportamento dessa aplicação. As 
medidas permitiram concluir que o tráfego de mensagens através de uma rede de workstations 
SUN e a gerência dos objetos em memória afetam o desempenho da aplicação. 

Título: Sistema Híbrido: Rede Neural Integrada com Sistema Especialista para 
Diagnóstico de Falhas 

Autora: Cristiani Perrini Bodart 
Orientador: Emmanuel Piseces Lopes Passos 

Data da Defesa: 28/12/95 

Falha é uma perturbação ocorrida nas variáveis do processo e o efeito por esta gerado 
é propagado através do sistema. 

O diagnóstico de falha de um processo é de vital responsabilidade para o operador de 
uma planta industrial, em modernos processos químicos e nucleares. Quanto mais rápido um 
diagnóstico é fornecido, mais rapidamente uma ação de controle poderá ser tomada, evitan
do-se, assim, a ocorrência de problemas graves, tais como: a perda de toda uma produção ou, 
de acordo com o caso, a necessidade de se desligar equipamentos de muita importância na 
planta industrial. 

O processo industrial analisado foi o de separação óleo-gás numa planta de extração 
de petróleo. Para identificação e diagnóstico das falhas propostas para o processo, utilizou-se 
três metodologias, a saber: redes neurais, sistema especialista e sistema híbrido, os quais 
foram comparados à metodologia "Diagnostic Model Processor - DMP". 
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A rede neural hierárquica permite uma paralelização dos dados, por isso, um tempo 
menor é gasto pela mesma, quando se compara este com os das demais tecnologias estuda
das, para a identificação de uma mesma falha. 

Para se trabalhar num regime não-contínuo de extração óleo-gás podem ser feitas 
adaptações nas metodologias. A rede neural é mais fácil de se adaptar, mas requer novo 
treinamento da rede. O SE precisaria reestruturar suas bases de conhecimento. A tecnologia 
DMP necessitaria de um aumento no nº de equações residuais baseadas em modelos . 

Título: 
Autor: 

Orientador: 
Co-Orientador: 
Data da Defesa: 

Treinamento, Educação e Desenvolvimento em Qualidade 
Maj QEM Mec Armt Hildo Vieira Prado Filho - M.C. 

Cel QEM Paulo Afonso Lopes da Silva - Ph.D. 
Maj .QEM João Alberto Neves dos Santos - M.C. 
04/01/96. 

Uma Organização que busca implementar a filosofia da Qualidade Total em seus pro
cessos deve procurar identificar os desejos, necessidades e expectativas dos clientes, bem 
como buscar o desenvolvimento das pessoas que a compõem, visando com isso seu próprio 
crescimento. Faz-se necessário, portanto, um esforço em Treinamento, Educação e Desen
volvimento em Qualidade, direcionados a todos aqueles que integram essa Organização. 

Dentro desse enfoque, foi montada uma metodologia de Treinamento, Educação e 
Desenvolvimento em Qualidade que, baseada nas "carências" indicadas pela análise do diag
nóstico levantado durante o planejamento estratégico da Organização, fundamentada na Vi
são Organizacional e na Política da Qualidade Total , e pela direção apontada pelos indicado
res de desempenho, pudesse reduzir a diferença existente entre o nível de qualidade atual e o 
desejado. 

Para sua elaboração, foram utilizadas ferramentas e técnicas da Qualidade Total na 
elaboração dos currículos de cursos em Qualidade, para que fornecessem suporte técnico às 
decisões tomadas. 

Título: Desenvolvimento de Modelo de Mapeamento para Determinação de Áreas 
Aptas em Função do Perfil do Solo e da Topografia, comparando a Classi
ficação Fuzzy e Booleana 

Autor: Marcelo Tuler de Oliveira 
Orientadores: Antonio Carlos Freire Sampaio - MC/IME 

Suzana Druck Fuks - Ph.D.-COPPE 
Local de Defesa: Instituto Militar de Engenharia - Rio de Janeiro - RJ 
Data da Defesa: 10/0 1/96 

Do ponto de vista geográfico, os modelos de mapeamento são utilizados para retratar 
espacialmente fenômenos naturais. Alguns destes fenômenos comportam leis complexas em 

Vol. XIV - NQ 1 - 1Q Trime stre de 199 7 41 



RESUMOS DE TESES 

sua definição, e os Sistemas de Informações Geográficas tentam incrementar sua funcionali
dade, provendo a combinação entre o domínio cartográfico e a análise espacial. 

Entretanto, a maioria destes Sistemas de Informações Geográficas armazenam os da
dos de meio ambiente em Banco de Dados Geográficos, e ao recuperá-los, utiliza-se de crité
rios classificatórios que determinam classes precisas para o atributo. 

Esta técnica, utilizando operações Booleanas para correlacionar os atributos, ignor'a a 
natureza contínua das variáveis e a incerteza na mensuração. 

Neste contexto, o objetivo deste trabalho é modelar um fenômeno natural (Excesso de 
Água), aplicando a técnica inferencial de krigagem e os métodos de classificação Booleano e 
Fuzzy sobre as variáveis diretamente envolvidas, e comparar os resultados obtidos. 

Elaborou-se um estudo de caso, utilizando dados reais de um campo experimental da 
PESAGRO-RIO e pertencentes ao CNPSolosIEMBRAPA. 

Observou-se que o método de classificação Fuzzy rejeitou menos informações que o 
método Booleano. 

Título: Traçado de Curvas Isobatimétricas em Cartas Náuticas Mediante 
Processo Digital 

Autor: Capitão de Corveta (Armada da Venezuela) Luis Alejandro Ojeda Pérez 
Orientadores: TC QEM Antonio Carlos Freire Sampaio - MCIIME - IME - UFRRJ 

Emanuel Braz da Cruz - MC/IME - DHN 
Local e Data 

da Defesa: Instituto Militar de Engenharia (lME) - 10/01196 

Cada vez mais potentes, novos hardwares e softwares têm sido aproveitados com 
resultados satisfatórtos pela Engenharia Cartográfica na automação de processos de constru
ção de cartas. A Cartografia Náutica também tem conseguido bons resultados. No entanto, 
ainda existem fases do processo de fabricação de uma carta náutica que são de realização 
exclusiva de um cartógrafo desenhista. Uma destas fases é conhecida como traçado das cur
vas isobatimétricas. 

Considerando que a Carta Náutica é projetada em função de representar o relevo sub
marino sob o ponto de vista de segurança à navegação, o presente trabalho tem por objetivo 
apresentar uma solução para o traçado de curvas isobatimétricas em meio digital mantendo as 
seguintes premissas: precisão suficiente para dar segurança durante a navegação de embarca
ções, suavidade no traçado, de maneira a facilitar sua compreensão e utilização por parte do 
usuário; e representar as variações do terreno com mais aproximação da realidade. 

A utilização de Modeladores Digitais de Terreno por instituições que trabalham com 
processos e geração de produtos cartográficos é um fato . Neste sentido, estudar-se-ão as 
características principais destas ferramentas assim como a conceituação que as envolve, com 
o fim de utilizar as mesmas no desenvolvimento de uma metodologia que atenda o objetivo 
proposto. 
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Título: Projeto de um Compilador de Estelle para VHDL 
Autor: Fábio Contarini Carneiro - 12 Ten QEM 

Orientadores: Aloysio de Castro Pinto Pedroza 
Emmanuel Piseces Lopes Passos 

Data da Defesa: 11/01/96 

Este trabalho apresenta o projeto de um compilador Estelle-VHDL segundo uma 
metodologia para a tradução de especificações de sistemas de comunicações descritos na 
linguagem Estelle para a linguagem VHDL. Esta metodologia define regras para a tradução 
de forma a especificar um compilador para a tradução automática de especificações, possibi
litando a geração de máscaras de circuitos VLSI e a conseqüente implementação em hardware 
de tais sistemas. 

O enfoque principal da metodologia é a separação dos módulos definidos em Estelle 
em componentes que desempenhem a função destes módulos de forma concorrente, sincroni
zando suas ações através de trocas de primitivas. A separação do módulo em componentes 
concorrentes objetiva alcançar um desempenho maior não só pela execução do sistema em 
hardware, mas também pela execução paralela das ações deste módulo. 

Título: Proposta de Automação de Mapas Municipais 
Autor: Cláudia Constantina Saltarelli Saraiva 

Orientador: Luiz Felipe Coutinho Ferreira da Silva 
Local da Defesa: Instituto Militar de Engenharia 
Data da Defesa: 19/01/96 

Os mapas municipais são, segundo OLIVEIRA, 1987, a representação dos aspectos 
topográficos de um município como unidade administrativa. 

Os processos de construção podem variar de uma empresa para outra de acordo com a 
sua finalidade. 

Nesta dissertação, a técnica de construção estudada é a desenvolvida pelo Instituto de 
Geociências Aplicado da Fundação Centro Tecnológico de Minas Gerais (IGAlCETEC), ou 
seja, de construção analógica, da compilação das folhas topográficas do mapeamento siste
mático do Brasil. 

Para esse estudo, é descrita esta técnica, levantando tempo, pessoal empregado e re
cursos necessários. São observadas, através de orçamentos, as fases que mais levam tempo, 
como também as que necessitam de técnicos treinados para executá-las além do consumo de 
material de custo elevado. A partir destas observações procurou-se automatizar o processo. 
Utilizando ambiente computacional, é desenvolvida uma metodologia para construção do 
mapa municipal. 

São descritos vários programas de CADs, SICs e SIGs existentes no mercado nacional 
e internacional, e dentre esses programas foi escolhido um deles para gerar um protótipo. 
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Tabelas comparativas de tempo, materiais e equipamentos mostram as modificações ocorri
das no processo. 

Um orçamento de mapa digital é elaborado para avaliar seu custo final. 
Um teste de impressão em plotter é realizado visando a sobreposição das pranchas 

desenhadas, por cores, através de registros. 

Título: Sistema Híbrido Inteligente de Apoio à Tomada de Decisões (SHIATD) 
Autor: Arnalberto Jacques Nunes Seixas - MAJ QEM 

Orientadores: Antônio Carlos Gay Thomé - CEL QEM (Ph.D.) - IME 
Emmanuel Piseces Lopes Passos (D.e.) - IME 

Data da Defesa: 22/01/96 

Um protótipo de Sistema Híbrido de Apoio à Tomada de Decisões envolvendo os 
paradigmas de Redes Neurais e Sistemas Especialistas é proposto neste trabalho. 

O Sistema proposto tem por objetivo ser de aplicação livre em áreas as mais diversas , 
como a predição de séries temporais no mercado de ações; a análise de risco para empréstimo 
bancário; a análise de risco de cobertura de bens móveis ou imóveis; a seleção de recursos 
humanos e outras onde se possa contar com amostras de dados históricos de interesse e com 
um especialista do qual se possa extrair o conhecimento prático necessário ao módulo espe
cialista do sistema. 

É feito um estudo de caso, que serve para a validação do protótipo, onde os dados de 
seleção de conscritos para o Serviço Militar Inicial são somados às alterações de ex-soldados 
do Exército Brasileiro com o objetivo de permitir ao sistema apresentar sugestões quanto a 
incorporar ou não determinado conscrito, cujos dados de seleção ele disponha. 

Os resultados alcançados e as conclusões obtidas, a partir dos estudos e treinamentos 
feitos, são reportados e ainda são feitas sugestões para trabalhos futuros , quer a nível de 
Sistema de Seleção de novos soldados, quer a nível de trabalhos de pesquisa dentro da linha 
proposta. 

Título: Extensões de Banco de Dados Relacional aplicadas a Sistemas de 
Informação Geográfica 

Autor: Ana Maria Laurentiz Pacífico 
Orientadores: Rubens Nascimento Melo - PUC 

Gustavo Rosário Batista - IME 
Local da Defesa: Instituto Militar de Engenharia (lME) 
Data da Defesa: 26/01/96 

Esta tese aborda os aspectos de gerência de dados em Sistemas de Informação Geo
gráfica (SIGs). Ela defende que nem os SIGs Convencionais e nem os BDs Convencionais 
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têm uma solução adequada à gerência de grande volume de dados geográficos e ambientais, 
e aponta como solução do problema o uso de novas técnicas de Banco de Dados (Banco de 
Dados Não Convencionais) em SIGs. 

O trabalho propõe especificamente criar extensões em sistemas de banco de dados 
relacionais voltadas para SIG, e apresenta um estudo dessas extensões incorporadas no PostGres 
que permitem a criação de novos tipos de dados orientados a SIG. Esses novos tipos formam 
uma camada de tipos de dados geográficos que são utilizados nas definições e manipulações 
dos BDs dos SIGs. 

São também apresentados alguns exemplos de aplicação com as técnicas estudadas. 

Título: Simulação Numérica de Escoamento Turbulento com Modelo l(-E 

Ren ormalizado 
Autor: José Diniz Mesquita Abrunhosa - Maj QEM MC 

Orientadores: Angela Ourivio Nieckele - Ph.D. 
Ernesto Ribeiro Ronzani - TC QEM MC 

Local e Data 
da Defesa: Instituto Militar de Engenharia - 31/01/96 

A capacidade de predição do modelo de viscosidade turbulenta de duas equações, 
obtido a partir da teoria do grupo de renormalização (RNG), é examinada em referência ao 
escoamento turbulento separado, após um salto de área em expansão, em um canal de placas 
planas e infinitas ('Backward-Facing Step'). Inicialmente faz-se uma revisão dos conceitos 
envolvidos no fenômeno da turbulência, incluindo o problema do fechamento do sistema de 
equações, e as técnicas de modelagem, que permitem este fechamento. A seguir, apresenta-se 
o modelo de duas equações l(-E tradicional, o qual possui constantes definidas empiricamente. 
Descreve-se rapidamente o modelo l(-E RNG, com particular atenção sendo dada para a 
forma final das equações modeladas e as implicações dos vários termos em relação ao mode
lo l(-E tradicional. Simulou-se então, através do método dos volumes finitos, o problema do 
escoamento turbulento em canal com salto de área em expansão, utilizando-se tanto o mode
lo l(-E RNG como l(-E tradicional. Os resultados computacionais foram comparados com 
dados experimentais e com resultados numéricos disponíveis na literatura, em termOs das 
várias quantidades médias do escoamento. Pela comparação, concluiu-se que o modelo RNG 
mostra uma razoável melhora na predição das quantidades médias do escoamento, em rela
ção ao modelo l(-E tradicional. 
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Título: Transferência de calor em um escoamento conjugado com aperfeiçoamento 
dos modelos de parâmetros concentrados para a condução na parede dos 
canais 

Autor: Gabriel Elmôr Filho 
Orientador: Rodrigo Otávio de Castro Guedes 
Local e Data 

da Defesa: Instituto Militar de Engenharia - 01102/96 

Neste trabalho, analisou-se a transferência de calor convectiva-condutiva conjugada 
em escoamento laminar de um fluido Newtoniano no interior de dutos planos e circulares em 
regime permanente, considerando a condução de calor tanto na direção axial quanto na dire
ção transversal na parede do duto. Esta extensão do problema de Graetz é tratada analitica
mente através da Técnica da Transformada Integral Generalizada, fornecendo resultados nu
méricos precisos para quantidades de interesse prático como temperatura de parede, de mis
tura do fluido e do número de Nusselt. Os efeitos dos números adimensionais englobados 
pelo parâmetro de conjugação são também investigados. 

Título: 

Autor: 
Orientador: 

Construção de um Domínio de Desenvolvimento de Software orientado a 
Objetos segundo o Paradigma Draco 
Cap QEM Ulf Bergmann 

Data da Defesa: 
TC QEM RI Antonio Francisco do Prado 
05/02/96 

A tese apresenta uma proposta de integração de um sistema transformacional, 
implementado pela máquina Draco-PUC, com a tecnologia de orientação a objetos, de ma
neira a obter um ambiente de desenvolvimento de software que favoreça a reutilização em 
altos níveis de abstração. 

Título: Uma contribuição ao Estudo de Problemas Difusivos com Condições de 
.' Contorno Gerais 

Autor: MAl QEM Antonio Cesar Castro De Sordi 
Orientador: Francesco Scofano Neto, D.Sc. 
Local e Data 

da Defesa: Instituto Militar de Engenharia - 09/02/96 

O presente trabalho apresenta uma solução para o problema geral de difusão de calor, 
unidimensional, incluindo o termo de acúmulo nas fronteiras, através da Técnica da Trans
formada Integral Generalizada. Desenvolve também uma solução para o problema de autovalor, 
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advindo da solução pela Técnica da Transformada Integral Clássica, e compara tanto os re
sultados como o desempenho computacional obtidos através dos dois métodos. · 

Título: Avaliação de Danos Estruturais utilizando o Algoritmo Genético 
Autor: Cap QEM Mario Antonio Bavaresco 

Orientador: Cel QEM/CDEM Francisco José da Cunha Pires Soeiro 
Local e Data 

da Defesa: Instituto Militar de Engenharia - 12/02/96 

o trabalho apresenta um método de localização e quantificação de danos em sistemas 
estruturais, baseado em técnicas de identificação, que utiliza o algoritmo genético como 
otimizador na fase de identificação de sistemas. 

O problema de avaliação de danos em uma estrutura corresponde à identificação da 
matriz de rigidez da estrutura, através da minimização da diferença entre a resposta prevista 
de um modelo analítico e a resposta medida experimentalmente. O método do erro do "output" 
é utilizado para minimizar esta diferença, resultando em um problema de otimização sem 
restrição. 

Deslocamentos estáticos são utilizados no processo de identificação como respostas 
experimentais e, no presente trabalho, o dano é representado por uma variável dano introduzida 
na matriz de rigidez dos elementos da estrutura, que são as variáveis de projeto do problema 
de otimização resultante. 

Para minirnização da função objetivo é utilizado o algoritmo genético que é um méto
do de otimização de natureza aleatória, baseado nos mecanismos da seleção natural e da 
genética, idealizado na teoria evolucionista de Darwin. 

O método foi aplicado em estruturas de treliça plana e os resultados foram compara
dos com os obtidos pelo método da métrica variável de Broyden-Fletcher-Goldfarb-Shanno 
(BFGS), ·que utiliza a informação do gradiente na minimização da função objetivo. 

Título: Simulador para o Estudo de Problemas de Tráfego em Sistemas de 
Telecomunicações 

Autor: João Domingos Talon 
Orientador: Eduardo Saliby - Ph.D. - COPPEAD/UFRJ 

Data da Defesa: 12/02/96 

A aplicação da simulação, como técnica de PESQUISA OPERACIONAL, tem au
mentado substancialmente nos últimos anos, em conseqüência da crescente complexidade 
dos problemas estudados da vida real, da popularização do microcomputador, das facilidades 
proporcionadas pela simulação e de sua maior divulgação. 
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Esta tese apresenta um sistema computacional específico para o estudo de tráfego na 
área de telecomunicações. O desenvolvimento do sistema foi feito em linguagem Turbo Pascal, 
versão 7.0, tendo como base as rotinas pré-definidas do SIMUL. A este módulo foram acres
centadas novas rotinas desenvolvidas especificamente para aplicação na área de telecomuni
cações. 

Não se pretendeu desenvolver um sistema que fosse capaz de simular todos os tipos 
de problemas de tráfego da área de telecomunicações, mas sim os principais casos. 

Este trabalho apresenta, ainda, a descrição do Diagrama do Ciclo de Atividades pa
drão para uma chamada telefônica e exemplos de aplicação do sistema. Um dos exemplos é a 
aplicação a uma rede real de telecomunicações. 

Título: Sistema de Simulação em Ambiente Computacional Gráfico e Interativo 
Autor: Henrique Wilhelm da Silva Flink 

Orientador: Eduardo Saliby - Ph.D. - COPPEAD/UFRJ 
Data da Defesa: 16/02/96 

Este trabalho apresenta uma nova versão do SIMUL, programa computacional para 
Simulação a Eventos Discretos, que vem sendo utilizado por pesquisadores e alunos no IME/ 
RJ, na COPPEAD/UFRJ e COPPE/UFRJ. 

Inicia-se pela explanação dos conceitos básicos de Programação Orientada a Objetos 
(abstração, encapsulamento, polimorfismo, herança), paradigma de programação no qual se 
baseou o desenvolvimento do sistema e de sua interface gráfica e interativa, fortemente base
ada na programação para Microsoft Windows. 

São apresentados o novo projeto e arquitetura de sistema do SIMUL, principalmente 
pela opção do ambiente do Microsoft Windows e as várias melhorias na estrutura de dados 
interna que foram implementadas. Adicionalmente, o sistema permite integrar vários recur
sos disponíveis existentes nas versões anteriores. 

Enfatiza-se as novas características desta ferramenta, em especial a interface amigá
vel e o ambiente completo de programação oferecido ao usuário. Vários exemplos são forne
cidos, permitindo testar e obter resultados. 
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