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EDITORIAL 

Já estava em adiantada fase de impressão o primeiro número da 
RMCT, quando ocorreram, em datas relativamente bem próximas, os fa- 
lecimentos dos professores HELMUTH THEODOR SCHRE YER e 
LUIZ OSWALDO TEIXEIRA DA SILVA, ambos antigos mestres do 
Instituto Militar de Engenharia. É de notar-se que o no I da nossa Re- 
vista trouxe a público o derradeiro artigo do professor Luiz Oswaldo, 
belo trabalho versando sobre assunto do emocionante capítulo da Mate- 
mática que é a Teoria dos Números. 

Tendo sido inestimável a colabora+ que os ilustres ausentes pres- 
taram d formação de várias gerações de Engenheiros diplomados pela 
tradicional Casa da Praia Vermelha, julgamos oportuno fazer, nesta 
edicão, registro da obra daqueles mestres. 

O Dr. Schreyer foi, em seu país natal (Alemanha), e mesmo no 
mundo, um dos primeiros cientistas a projetar um computador digital. 

Terminada a 2? Grande Guerra, transferiu-se quase a seguir para o 
Brasil, trazendo, juntamente com sua família, uma rica bagagem de cul- 
tura científica com a qual iria beneficiar milhares de alunos brasileiros e 
apoiar o desenvolvimento das telecomunica~ões em nosso País (o Dr. 
Schreyer foi, durante muitos anos, Chefe do Laboratório de Medidas da 
Empresa de Correios e Telégrafos, órgão ao qual cabia, então, o difícil e 
relevante servico de monitorar as transmissões de radiodifusão, entre 
outros encargos técnicos). 

Sua personalidade tipicamente germânica, amante da precisão e do 
detalhe bem feito, sempre se impôs ao respeito de seus discentes e de 
todos os engenheiros e tecnólogos que privaram com sua presença estuan- 
te e dinâniica e que puderam absorver, do incansável professor, o largo 
espectro de conhecimentos eletrônicos adquiridos no milenar solo eu- 
ropeu. 

De aparência física bem diversa do Dr. Schreyer, era o professor 
Luiz Oswaldo: - magro, de baixa altura, discreto, retraído beirando a 

4 R .  Militar de Ci6ncia e Tecnologia, Rio de Janeiro, 2 111:4-5,janlrnar 1985 



EDITORIAL 

timidez; poderia passar despercebido e mesmo surpreender aos que des- 
conhecessem a genialidade daquele matemático residente ali na Praia de 
Bota fogo. . . 

Situando-se no que a filosofia clássica considera o segundo grau da 
abstração, a Matemática caracteriza-se pela rigorosa precisão no enun- 
ciado de seus conceitos, precisão essa que tem levado muitos a dividi- 
rem as ciências em dois grupos: o das "exatas"e o das "não-exatas". 

Ora, quem quer que ouvisse o professor Luiz Oswaldo resolvendo 
problemas, explicando os princípios e os teoremas matemáticos - fosse 
dentro das salas de aula, fosse em conversas informais -, com certeza 
perceberia aquele rigor t,í>ico da ciência de Euclides, Arquimedes, 
Euler, Gauss, Riemann e tantos gênios. Aliás, o nosso saudoso mestre 
era profundo conhecedor e sabia narrar, com elegância e minúcias, 
todos os fatos ligados ao desenvolvimento histórico da Matemática. 

Costuma-se dizer: "não há homens insubstituíveis". Enunciada iso- 
ladamente, tal frase carece de maior significado outro que não o de afir- 
mar a lei da necessária continuidade da marcha humana. 

É preciso, entretanto, numa reflexão mais ponderada e menos 
apressada, lembrar que há alguns homens de substituição extremamente 
diflcil. Entre eles, podemos incluir os respeitáveis e saudosos nomes do 
professor Schreyer e do professor Luiz Oswaldo. 

Cel QEM ROBERTO MISCOW FILHO 

+ 
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Autoras 

José (ãrlos 5runo1, 
Krishan Kumar chawla2, 
Ary Jorge Paim uaiad3, 

Conjugados de polipropileno. reforçados com flocos de mica de duas 
granulometrias foram preparados por iniecao. em diversas fracões volumétricas. 

verificou-se que a tensão de deformaçãoe a @xa de encruamento, na temperatura ambiente. 
aumentaram com o aumento das frações volumétricas. Porém, o limite de 

resistência dos conjugados permaneceu praticamente constante. 
Isto foi devido a uma aderência não adequada enbe a matriz e os flocos. 

Assim,concluiu-se que para haver um melhor desempenhoera imprescindivel 
um tratamento superficial adequado dos flocos para melhor adesão com a matriz. 

1. INTRODUÇAO 

O polipropileno é um polímero ter- 
moplástico que tem encontrado muitas 
aplicações de suporte de carga, particular- 
mente nas indústrias automotiva e de be- 
bidas, e na agricultura em geral. Geralmen- 
te ele é utilizado na forma conjugada com 
a introdução de elementos, de reforço ou 
carga, como talco, caulim, silicato de cálcio 
(Wolastonita), sílica, fibras de vidro, mica 
etc. 

Sendo a mica uma matéria-prima bara- 
ta, tem-se procurado utilizá-la, na forma de 
flocos, como elemento de reforço de polí- 
meros em geral2* 4. 6 .  Além de seu custo re- 
duzido, destacam-se o fato da mica ser 
abundante no Brasil e a vantagem de pro- 
mover um reforçamento planar em vez do 
unidirecional produzido pelas fibras. A efi- 
ciência desse reforço, entretanto, depende 
da razão de aspecto dos flocos de mica e 
das propriedades da interface micalma- 

triz2. 4 .  Têm-se observado que um reforço 
efetivo ocorre para uma razão de aspecto 
crítica entre 50 e 100, dependendo da fra- 
ção volumétrica e da ductilidade da ma- 
triz2, 4.  Como os elementos de reforço ge- 
ralmente apresentam uma ligação pobre 
com a matriz, ocasionando fragilidade do 
s i ~ t e m a ~ ' ~ ,  necessitam de agentes de aco- 
plamento que melhorem a ligação entre os 
elementos de reforço e as moléculas poli- 
méricas. Esses agentes de acoplamento, na 
maioria das vezes, são derivados orgânicos 
de um elemento tetravalente como o si- 
lício ou titânio e se ligam covalentemente 
com os constituintes do sistema7; algumas 
vezes tem-se verificado adicionalmente a 
ocorrência de uma ligação mecânica entre a 
carga e o agente acoplantes. 

'~roferror Assistente: 'F'roferror Titular; 3F'erquirador. 
Instituto Militar & Engenharia. Prata General Tibúrcio. 
80. Urca, Rio de Janeiro - RJ. 
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PESQUISA 

Conjugados com matrizes de polipro- 
pileno podem ser produzidos por muitos 
processos, dos quais a moldagem por in- 
jeção é um dos mais utilizados para produ- 
ção de peças em série. Todavia, a diferença 
de taxa de resfriamento existente entre a 
camada próxima à parede do molde e a par- 
te central pode afetar a orientação do refor- 
ço, dando origem a uma camada superficial 
altamente orientada e um núcleo essen- 
cialmente desorientado2, 9 8  ' O ,  com conse- 
qüentes alterações em suas propriedades, 
como a falha prematura sob impacto e fle- 
xãolO. Também, além de impor um limite 
à fração volumétrica processada em vista do 
aumento da viscosidade da massa agregada, 
a moldagem por injeção pode fraturar os 
flocos frágeis e grandes, em razão da tensão 
de cisalhamento induzida pelo fluxo, redu- 
zindo a razão de aspecto dos mesmos2. e 
impossibilitando uma efetiva transferência 
de carga .entre a matriz e o elemento do re- 
forço. 

O presente trabalho visou explorar as 
possibilidades de uso de flocos de mica co- 
mo reforço para uma matriz de polipropi- 
leno. Duas granulometrias de mica foram 
usadas para preparar conjugados de diferen- 
tes frações volumétricas cujas microestru- 
turas e propriedades em tração, à tempera- 
tura ambiente, foram avaliadas. 

I 2.1 - Preparação da mica 

A mica do tipo m u ~ o v i t a  foi moída 
inicialmente, em um moinho de martelo, 
obtendo-se flocos de granulometria variá- 
vel. Os flocos utilizados neste trabalho con- 
sistiram de duas faixas granulométricas, 12- 
35 e 100-325 mesh, separadas pela passa- 
gem da mica moída em um sistema de pe- 
neiras. 

A seguir, os flocos de mica foram 
imersos em acetona e lavados com utiliza- 
ção de ultra-som, de modo a tornar eficien- 
te a remoção de sujeiras e promover a sepa- 

ração das camadas dos flocos de mica. 
Após a limpeza, visando aumentar a 

molhabilidade dos flocos pela matriz e, des- 
ta forma, promover uma melhor adesão en- 
tre ambos. a mica foi tratada superficial- 
mente com o agente de acoplamento Silano 
A-174 da Union Carbide. 

2.2 - Fabricação do Conjugado 

Os conjugados, com frações volumétri- 
cas variáveis da mica 12-35 e 100-325 
mesh, foram preparadas utilizando-se como 
matriz o polipropileno tipo 6631, em grâ: 
nulos, da PPH-Cia. Industrial de Polipropi- 
leno. 

Flocos de mica e polipropileno foram 
processados por quatro vezes consecutivas 
em uma extrusora de marca Gerst, de modo 
a se homogenizar a mistura. As condições 
de extrusão foram: rotação da rosca sem- 
fim de 100 rpm; temperaturas nas zonas de 
aauecimento de 170°C. 180°C e 200°C. - -. 
~ n t r e  uma passagem e outra na extrusora, 
o material foi triturado em um moinho de 
facas rotativas, a fim de permitir a reali- 
mentação do equipamento para a extrusão 
seguinte. 

Após o processamento de várias fra- 
ções volumétricas com as duas granulome- 
trias de mica, as misturas resultantes fo- 
ram usadas para a moldagem dos conjuga- 
dos, usando-se para tal uma injetora Pic 
Boy-15, nas seguintes condições de pro- 
cessamento: temperatura do canhão e ros- 
ca: 190°C (l? zona) e 200°C (2? zona); 
temperatura do molde: 35'C; pressão de in- 
jeção: 9,8 MPa. 

As frações volumétricas reais dos con- 
jugados foram calculadas pela perda ao fo- 
go do material orgânico, resultante da quei- 
ma em 560°C por 2h. 

2.3 - Ensaio de Tração 

Os conjugados obtidos foram ensaia- 
dos em uma máquina de tração universal 
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Instron, capacidade de 100 kN, com ve- presentativa de metade da seção transver- 
locidade de ensaio de 0.02 cm/min, utili- sal do corpo de prova. Nota-se que as ca- 
zando-se o extensômetro do tipo "clip+n", madas superficiais possuem uma maior 
marca Instron, com base de medida igual a orientação do que as internas, com os flo- 
10 mm. cos alinhados paralelamente às paredes do 

molde, sendo uma característica do protes- 
so de injeção, conforme já indicado na in- 

2.4 - Microscopia trodução. Pode-se observar, também, a exis- 
tência de regiões com agrupamentos de flo- 

A razão de aspecto média dosflocos cos de mica, particularmente nos conjuga- 
de mica presentes nos conjugados ( I / ? )  foi dos preparados com mica de menor granu- 
obtida pela medida da espessura (t)  dos flo- lometria, ou flocos de mica mais espessos 
cos de mica diretamente na seção transver- dispostos em camadas, onde há um conta- 
sal do corpo de prova e pela medida de to mica-mica de menor resistência e ductili- 
comprimentos individuais de flocos de mica dade. 
(I), após sua extração do conjugado por 
oerda ao fooo. TABELA 1 

corpo; de prova representativos foram FraFOes e em peso de 
analisados em sua seção transversal para 
avaliar a distribuicão de flocos na matriz. I ' - -  
Analisou-se, também, as superfícies de fra- 
tura dos corpos de prova, visando-se a de- 
terminação dos mecanismos da fratura. To- 
das as análises microestruturais e frato- 
gráficas foram realizadas usando-se um mi- 
croscópio eletrônico de varredura JEOL 
JSM-U3, em modo secundário (15 kV de 
tensão). ap6s deposicão de prata num apa- 
relho de "sputtering" para tornar conduto- 
rasas superfícies dos corpos de prova. 

3. RESULTADOS E DISCUSSÁO 

3.1 - Microestrutura 

As frações volumétricas dos conjuga- 
dos preparados com a mica em duas granu- 
lometrias estão relacionadas na Tabela 1. 

A razão de especto desses conjugados 
reforçados com flocos de mica com granu- 
lometria 12-35 e 100-325 # foi de aproxi- 
madamente 24 e de 21, respectivamente. 

A observação da seção transversal dos 
corpos de prova revelam que os flocos de 
mica estão distribuídos heterogeneamente, 
dispostos num arranjo simétrico aproxima- 
damente elipsoidal. Essa variação na orien- 
tação dos flocos B mostrada na Figura 1, re- 

metria 

1 2-35 

100325 21.1 
100325 38.9 16.2 
100325 64-4 35.4 

3.2 - Ensaios de Tração 

Os ensaios de tração dos diversos con- 
jugados e do polipropileno puro revelaram 
que estes materiais apresentaram um limite 
de resistência muito próximo a 25 MPa, 
com exceção do conjugado de 35.4% de 
mica 100-325 mesh, que teve este limite re- 
duzido à metade. As curvas parciais o x e, 
para os diversos conjugados constam da Fi- 
gura 2. A tensão para diferentes níveis de 
deformação, entretanto, aumentou com o 
aumento da fração volumétrica (Figuras 3 a 
5). Não houve, aparentemente, separação 
entre as diferentes granulometrias em bai- 
xas deformações; observou-se, entretanto, 
em deformações mais altas que a mica com 
maior granulometria apresentou maiores ní- 
veis de tensão. Isso pode ser justificado 
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pela presença de agrupamento de flocos 
íbolsões) nos conjugados com a mica 100- 
325 # (isto é, granulometria menor), fa- 
zendo com que estes, embora resistam no 
começo, apresentem depois uma queda 
acentuada. 

Figura 1 , ,g -- - ~- 

o elemento de reforço e a matriz". Nesse 
caso de interfaces fracas, o pol ímero se des- 
prende do floco, gerando trincas inicial- 
mente na direção perpendicular e da apli- 
cação de cargas, que depois se estendem à 
direção paralela à mesma e coalescem, oca- 
sionando a fratura do conjugado. Esse me-. 
canismo tem sido observado, também, em 
outros sistemas conjugados5. O aumento da 
fração volumétrica de reforço acelera o es- 
tágio de coalescimento das microcavida- 
des, pela maior proximidade entre as partí- 
culas, resultando uma ductilidade e resis- 
tência menor ícf. curva 3 na Figura 2). 

- 
Varia$% da orientaçáo dos flocos de mica na trans- 
versal dor corpos de prova. Observa-se que a camada pr6- 
xima d superflcie do molde de injeção apresenta urna 
maior orientaçao que o núcleo em raráo de seu resfria- 
mento acelerado. MEV. 

I 3.3 - Fratografia 

A superfície de fratura do polipropile- 
no  apresentou, lateralmente, áreas onde 
houve a separação parcial do material em 
fibrilas ou fitilhos (Figura 61, acompanhada 
de regiões com rugosidades que aparente- 
mente são resultantes da ruptura dos fiti- 
lhos. O polipropileno puro apresentou uma 
grande deformação total, em torno de apro- 
ximadamente 460%, e sua fratura ocorreu 
pelo surgimento de uma cavidade central 
que se propagou progressivamente com a 
ruptura individual dos fitilhos. 

A Figura 7 apresenta o aspecto da 
superfície de fratura dos conjugados. 
Observa-se, em algumas regiões, a presença 
de flocos soltos em cavidades da matriz ou 
imperfeitamente ligados à mesma, indican- 
do que os flocos agiram como sítios de nu- 
cleação de trincas, de forma semelhante ao 
que ocorre em matriz metálica com inclu- 
sões". Em outras regiões, nota-se vazios 
muito planos, sugerindo que os flocos fo- 
ram extraídos da matriz (sacados fora), 
tal como ocorre com fibrasI2 

Esses aspectos de fratura são caracte- 
rfsticos da existência de ligação pobre entre 

e 1%) 
Região inicial dar WNas tensao íol, wnus deformação 
(8) dos diversos conjugados. Com excesão da fração volu- 
métrica de 35.4 v10 de mica. todos m materiais tendem 
para o mosmo limite de resistencia; ocorre, por6m. um au- 
mento em O, E e dOIde com a fraçáo volumétrica de mica. 

Deve-se notar, também, que o proces- 
samento empregado, através da tensão de 
cisalhamento do fluxo do polímero no 
molde e a trituração dos fios extrudados no 
moinho de facas, pode ter reduzido a razão 
de aspecto dos flocos de mica para faixas 
onde é pouco efetiva a transferência de car- 
ga entre a matriz e o elemento de reforço. 

O aumento da fração volumétrica de 
flocos no conjugado induziu um aumento 
correspondente no módulo de elasticidade 
dos conjugados e no encruamento (do/de). 
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A resistência do poiipropileno puro, Figura 4 
porém, não foi superado pela dos conjuga- 
dos. As razões para esse reforçamento pou- 10 - 

A -PmIPIOIILEm 
co efetivo são: ineficiência do tratamento . .COUJWUD COY Y I C A ~ Z - S V Y  

da superficie dos flocos de mica com o -CWUOM UHI YICA 100-328~ 

elemento do acoplamento, dando origem a 
interfaces fracas com o polipropileno; bai- 
xas razões de aspecto dos flocos de mica 
presentes nos conjugados; presença de ca- 10 - 
madas ou bolsões de flocos de mica. 

Conjugados com maiores níveis de re- 
sistência poderão ser obtidos pela modifica- C 
@o do processo de lavagem de modo a se 5 
obter uma separação mais eficiente das ca- b 
madas de mica e consequente aumento de 
sua razão de aspecto, bem como pela subs- 8 

tituição do elemento de acoplamento ou al- 
teração de seu respectivo tratamento. 

Figura 3 

18 - 
O I I 

A -POLI~OPlLEHO 
O 10 2 0  30 40 . -UIUWA(X) UY YICL 12-5s Y V f  (%I 

-UMUOAW rn IICA IW-JZflU Variação da tensão ld. com a fraMo volum6trica d a  flo- 
cos de mica IVf), no nlvel de defwmação de 0.5%. Veri- 
fica-u, que h& um aumento linear da tenso Wativa com a 
fraç2io volum8trica de miea, independente de sua grenulo 
metria. 

10 - 

- 
0 
a Figura 5 . -Lm - "K1I1.U. 
5 - . - rn "IC. .m-s10 *) 

b 

8 - 
.r* . / I 

b . 
o 

O 10 2 0  30 40 
Vf 1%) 

I Influ8ncia da fraç8o voiurndtrica das flocos de mlca (Vf) 
na tensdo dos conjugados de polipropilsno (01. sm 0.2% 
de daformacão totai. Nota.sa ode a tens30 trat;va dos con. 

I 
- - 

v f 1 - 3  
lugados aumenta com a fração volum6trica de mica, in- 
dependente da sua ganulometria. havendo. entretanto. Cuwa tensão (0) venus fração volum6trica IVf l  para 1% 
um desvio positivo da linearidade para o conjugado de de deformação. Vbu, que s tenso continua se relacionan- 
maior Vf. do linearmente com a fração volum6trica. 
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Figura 6 

~ - 

Região lateral da superfícia da fraturas de polipropileno 
puro. mostrando Araas onde houve reparac%o do material 
em fibrilas. MEV. 

Fiaura 7 

Aspecto da superfície de fratura da conjugado de polipro. 
pilsno reforçado com mica: (a1 7.5% de mica 100.325 
rnesh; (bl 16.2% de mica 100325mesh; (c1 7.4% de mica 
12.35 rnesh; Idl  12.1% de mica 12-35 rnerh. Nota.se que a 
fratura ocorreu por coalercimento das microcavidadei nu- 
cleadss nas interfacer flocos de rnica/matriz. obrervando- 
se tarnb6m a presença de fiacor mica dispostos em cama- 
das. M E V .  
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PRODUTIVIDADE DO TRANSPORTE 
RODOVIÁRIO DE CARGA 

Ten Cel QEM Sidnei Ribeiro dos San tos 

Este trabalho aborda a fixação dos limites legais de 
pesos e dimensões dos veículos rodoviários, procurando verificar se 

os limites adotados no país são os mais viáveis do ponto 
de vista da economia brasileira. 

Vários conjuntos de hipóteses para as cargas por eixo, 
chamados de Cenários, são formulados e é sugerida uma 

metodologia para avaliação dos impactos de alterações naqueles limites. pela 
comparação dos acréscimos de custos de pavimentos 

com a redução dos custos operacionais da frota de caminhões. 
A metodologia desenvolvida foi aplicada à rodovia Rio -São Paulo 

e concluiu-se que os limites legais de cargas por eixo ' . 

poderiam ser aumentados para aquele corredor com'beneflcios 
para a produtividade do transporte rodoviário de 

carga e para a economia nacional. 

1. INTRODUÇAO 

Considerando os dados disponíveis, o 
perfil brasileiro do transporte de carga apre- 
senta uma grave distorção: atualmente, cer- 
ca de 70% das cargas são movimentadas pe- 
lo modo rodoviário1. Trata-se de uma dis- 
torcão se observarmos que em países mais 
desenvolvidos o perfil do transporte de car- 
ga é bastante diferente (Quadro 1). Esta 
distorção agravou-se com a crise do petró- 
leo de 1973. pois o modo rodoviário é re- 
conhecidamente de baixa eficiência energé- 
tica, sendo superado pelos modos hidroviá- 
rio, ferroviário e dutoviário, só tendo maior 
eficiência energética que o aeroviário2. 
Dentro do modo rodoviário, o transporte 
urbano de passageiros e o de carga são os 
maiores consumidores de combustíveis de- 
rivados do petróleo3. 

A correcão desta distorção implica 
procurar alterar aquele perfil, desviando 
maior volume de carga para os modos fer- 
roviário e hidroviário. 

Entretanto, tal alteracão só será conse- 
guida pelo aumento da oferta de transporte 
destes dois modos, além da correção de de- 
ficiências operacionais. 

Vários fatores levam a crer que uma 
alteracão sensível não se dará a curto pra- 
zo, principalmente devido ao vulto dos in- 
vestimentos necessários para conseguir-se 
aumentar a oferta de transporte daqueles 
dois modos. 

Assim, a curto prazo. resta a alternati- 
va de otimizar-se a exploraçãp de cada mo- 
do, procurando torná-la a mais rentável 
possível em termos sócio-econômicos. 

No caso do transporte rodoviário de 
carga - TRC, a otimização a ser consegui- 

R. Militar de CiBncia e Tecnologia, Rio de Janeiro. 2 (1): 15-23, janlmar 1985 15 
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I da seria pelo aumento da produtividade do 
atual sistema (vias, veículos e terminais) nas 
atuais condições ou com pequenas altera- 
ções. 

A produtividade de um modo de 
transporte pode ser maximizada de várias 
maneiras, segundo Hay4: 

- Utilizando ao máximo a capacidade 
úti l  de cada unidade de transporte; 
- Aumentando tanto quanto possível 
as dimensões e pesos dos veículos para 
transportarem maior tonelagem; 
- Aumentando a velocidade do veí- 
culo. 
As primeira e Última medidas, nocaso 

do TRC, não são significativas pois não são 
possíveis de serem alteradas por medidas 
institucionais em beneflcio da produtivida- 
de: a primeira por envolver aspectos da eco- 
nomia regional, como é o caso do retorno 
vazio por falta de carga, e a terceira pelo fa- 
to  de o atual limite de velocidade praticado 
nas rodovias brasileias, ser superior à velo- 
cidade normal de operação dos caminhões. 

A segunda maneira. aumento da pro- 
dutividade pelo aumento dos pesos e di- 
mensões, constitui o objetivo deste traba- 
lho e o da Tese de Mestrado que lhe deu 
origems. 

1 2. LEGISLAÇAO 

I 2.1 - Legislação Brasileira 

No Brasil, os limites de dimensões e 
pesos dos veículos rodoviários são fixados 
pelo Código Nacional de Trânsito6 - CNT 
- especificamente nos seus artigos 79 a 85, 
que constituem o que se chama de "Lei da 
Balança". 

Os limites atualmente praticados no 
Brasil podem ser resumidos assim: 

Dimensões: 
- Largura máxima: 2,60m 
- Altura máxima: 4,40m 
- Comprimento total: 

Veículos simples: 13.20m 

Veículos articulados: 18,15m 
Veículos com um roboque: 19.80m I 

Pesos: 
- Peso bruto total: 45 toneladas 
- Peso bruto por eixo isolado: 10 to- 
neladas 
- Peso bruto por eixo duplo em tan- 
dem: 17 toneladas 
- Peso bruto por eixo triplo em tan- 
dem: 25.5 toneladas 
Merece ainda um destaque a restrição 

do artigo 84, que impede a formação decom- 
boios com mais de uma unidade reboca- 
da, restringindo a utilização no Brasil dos 
"multi-traillers" ou "treminhões", com- 
boios rodoviários de grande capacidade, lar- 
gamente utilizados nos Estados Unidos e 
Austrália. 

2.2 - Legislação E-rangeira I 
Quanto aos limites praticados em ou- 

tros paises7, pode-se dizer que o Brasil ocu- 
pa uma posição intermediária, pois, para o 
eixo simples. por exemplo, 35 países 
(28.5%) têm limites superiores ao de 10t. 
42 países (34.1%) praticam o mesmo 
limite e 46 países (34.4%) adotam limites 
inferiores aonosso. 

de especial interesse a situação na 
América do  Sul devido à exoortação de ca- I 
minhões e ao tráfego terreitre internacio- 
nal. A atual situação está apresentada no 
Quadro 2, destacando-se que a Argentina. 
o Chile e o Peru têm limites superiores aos 
nossos. 

3. ALTERAÇOES DOS LIMITES 
LEGAIS 

3.1 - Conseqüências I 
A alteração de pesos e dimensões dos 

velculos rodoviários resultará uma com- 
plexa interação entre o sistema rodoviário, 
a economia de transportes, a indústria e a 
sociedade. 
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Partindo-se da alteração nas caracte- 
rísticas físicas e do desempenho dos veí- 
culos rodoviários, que sofrerão o impacto 
imediato das alterações, pode-se identificar 
as seguintes conseqüênciass : 

- Redução dos custos operacionais 
gerando benefícios para a sociedade e para 
a indústria de transporte; 

- Aumento dos custos dos pavimen- 
tos e pontes, devido ao aumento das solici- 
tações e influências no projeto geométrico; 

- Aumento dos custos sociais devido 
à poluição do ar, à geração de ruídos e vi- 
brações e à diminuição da segurança do trá- 
fego; 

- Aumento dos custos dos usuários 
devido aos congestionamentos e acidentes 
que possam advir com as alterações. 

O esquema simplificado da Figura 1 
mostra estas consequências. 

Apesar de importantes. as conseqüên- 
cias relativas ao aumento da poluição sono 
ra, de poluição do ar, das vibrações, dos aci- 
dentes e dos congestionamentos carecem de 
metodologias para avaliação quantitativa e 
monetária de seus incrementos. Assim, nu- 
ma simplificação, pode-se desprezar aquelas 
consequências e considerar apenas os custos 
de operação dos veiculos e de construção 
de rodovias. 

3.2 - Reivindicações dos Operadores 
do TRC 

As reivindicações dos operadores do 
TRC9 (empresas e carreteiros) e fabrican- 
tes de veículos rodoviários, coletados junto 
aos órgãos de classe e governamentais po- 
dem ser resumidas da seguinte maneira: 

Eixo dianteiro: 
- Elevação para 6 toneladas. 
Eixo traseiro simples: 
- Elevação para 1 1, 12 e 13 toneladas. 
Eixo traseiro duplo: 
- Elevação para 18 e 19 toneladas. 
Eixo traseiro triplo: 
- Elevação para 27 e 28 toneladas. 
Peso bruto total: 
- Elevação para 47.5 toneladas e libe 

ração. 
Número de reboques: 
- Permissão para dupla articulação. 
Como se nota, o aumento de dimensões 

não constitui reivindicação dos operadores 
e fabricantes. De outro lado, a modifica- 
ção de altura ou largura dos veículos pro- 
vocaria alterações em dimensões consagra- 
das como largura de pistas, gabaritos de 
pontes, vãos de armazéns e terminais, tu- 
multuando a operação. O aumento do com- 
primento seria a única alteração relativa a 
dimensões que poderia trazer ganhos de 
produtividade, se ocorrer ao mesmo tempo 
o relaxamento do artigo 84, possibilitando 
a formação dos comboios rodoviários. Mas 
o estudo dessa modificação envolve obser- 
vação do desempenho dosveículos, como ul- 
trapassagens, frenagens, inscrição em curvas 
e manobra, que foge ao escopo deste traba- 
lho. Assim, oaumento de produtividade se- 
rá estudado através apenas do aumento de 
pesos por eixo ou de peso bruto total. 

3.3 - Hipóteses a Serem Consideradas 

O valor ótimo das cargas por eixo ou 
peso bruto total será o valor que minimize 
o custo total do transporte rodoviário para 
a sociedade. 

O custo total do transporte rodoviá- 
rio (CTT) é a soma do custo de construção 
e manutenção da rodovia (CCM), do custo 
de operação dos veículos (COV) e dos cus- 
tos ambientais (CA)9 

CTT = CCM + COV + CA I 
Os custos ambientais, conforme expli- 

cado anteriormente, podem ser desprezados 
pela ordem de grandeza em relação aos de- 
mais e pela dificuldade de quantificação. 

Assim, a equação anterior torna-se 

CTT = CCM + COV 

E intuitivo que os custos de constru- 
ção e manutenção de rodovia (CCM) cres- I 
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cem com a elevação das solicitações devido 
à elevação dos limites de carga por eixo. O 
inverso ocorre com os custos operacionais: 
se as cargas por eixo aumentam, há redu- 
ção no custo da tkm transportada, pois me- 
nos caminhões serão necessários para trans- 
portar a mesma tonelagem. 

Estas curvas têm o aspecto mostrado 
na Figura 2, notando-se que a curva do cus- 
to total do transporte passa por um míni- 
mo, que corresponderá ao valor ótimo. 

Para possibilitar a determinação das 
diversas curvas é necessário testar vários va- 
lores de carga por eixo. Deverão ser for- 
muladas, então, hipóteses para cada tipo de 
eixo, que possibilitarão o cálculo das fun- 
ções-custos envolvidas. 

Esses conjuntos de hipóteses, ou Ce- 
nários, deverão respeitar as condições es- 
truturais dos veículos e também se enqua- 
drar nas reivindicações dos operadores e fa- 
bricantes. 

Por exemplo, os atuais limites poderão 
constituir o Cenário "O", do sistema atual, 
e uma hipótese a ser considerada poderia 
ser o Cenário "1". abaixo. Outros Cenários 
deverão ser considerados de modo que se 
obtenha o maior número de pontos possí- 
veis para o traçado das curvas. 

Na fixação dos diversos Cenários de. 
ve-se considerar também os prováveis efei- 
tos nas pontes e viadutos, comparando-se as 
cargas com aquelas fixadas na NB-6 - Car- 
gas Móveis em Pontes Rodoviárias. 

4. METODOLOGIA PROPOSTA 

Para avaliação dos impactos de altera- 
ções dos limites legais e determinação do 
valor ótimo da carga por eixo dos veículos 
rodoviários é proposta uma metodologia 
cuja concepção geral é esboçada no fluxo- 
grama da Figura 3 e descrita sumariamente 
da seguinte maneira: 

Fixar o corredor rodoviário para es- 
tudo, o período de análise e a taxa de des- 
conto a serem considerados; 

Escolher vários conjuntos de hipó- 
teses de carga por eixo simples, duplo e tri- 
plo para possibilitar o traçado das funções 
custo; 

Efetuar pesquisa no  corredor rodo- 
viário selecionado visando determinar o há- 
bito de carga, a composição do tráfego e a 
demanda de carga. Apenas no caso de não 
se conhecer a demanda real do corredor é 
que poderá ser usada uma demanda hipoté- 
tica (1 000 t, por exemplo). Os valores pes- 
quisados do hábito de carga (cargas por 

I eixo médias, tara média e carga remunerada 

CENARIO "O" média) serão projetados, por proporção, pa- 
ra os ve(culos sob novos limites leaais. A I I 

Eixo Dianteiro 5 t composição do tráfego deverá permit;'r a re- 
EixoTraseiro Simples 10 t dução da frota para 4 tipos de veículos no 
Eixo Traseiro Duplo 17 t máximo, devido à sua participação na com- 
EixoTraseiro Triplo 25.5t P O S ~ C ~ O  total. Normalmente. estes veículos . ~ 

Peso Bruto Total 45 t 

Eixo Dianteiro 6t 
Eixo Traseiro Simples I l t  
EixoTraseiro Duplo 19t 
EixoTraseiro Triplo 27t 

serão dos tipos 3C (o de maior percentual), 
2S3.2S2 e 2C; 

Através de uma série de cálculos in- 
terrhediários, determinar a frota necessária, 
p o i  tipo de veículo e por Cenário para mo- 
vimentar a demanda considerada; 

A frota de veículos de cada tipo e 
de cada Cenário permitirá o cálculo das so- 
licitações no pavimento e dos custos ope- 
racionais totais dos veículos. As conse- 
qüências no pavimento poderão ocorrer em 
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pavimentos já existentes, que precisarão ser 
reforçados, ou em pavimentos a construir, 
cuja espessura será maior, em relação às so- 
licitações da atual situação. Em ambos os 
casos os custos de conservação sofrerão 
acréscimos. As metodologias disponíveis 
para dimensionamento de novos pavimen- 
tos, para reforço de pavimentos existentes 
e para cálculo de custos de conservação em 
função do aumento das solicitações são o 
Método de Dimensionarnento de Pavimen- 
tos Flexíveis do DNER'O, o Método da 
AASHO" os Procedimentos A e B do 
DNERIZ, i3 para cálculo de reforço de pa- 
vimentos e a metodologia do Custo Bá- 
sico de Conservação Modificado, de Mac 
D ~ w e l l ' ~ ,  respectivamente. 

A metodologia dos comprimentos vir- 
tuais, de Mac Dowell para o DNER15, po- 
derá ser empregada para o cálculo dos Cus 
tos Operacionais dos diversos tipos de veí- 
culos considerados. 

5. APLICAÇAO A UM CORREDOR 

A metodologia anteriormente descrita 
foi aplicada ao corredor rodoviário da Via 
Dutra (Rio -São Paulo) utilizando-se osse- 
guint$ dados para aplicação das diversas 
etapas, da metodologia: 

w Pesagens de veículos: foram utiliza- 
dos dados colhidos junto aos novos postos 
de pesagens da Via Dutra, dotados de ba- 
lanças eletrônicas que pesam e registram au- 
tomaticamente todos os caminhões em trá- 
fego na rodovia, 24 horas por dia; 

Período de análise: 10 anos; 
Taxas de descontos: 10, 15 e 20%; 
Cenários escolhidos: (eixo diantei- 

ro, traseiro simples, duplo e triplo). 
Cenário 0: 5, 10. 17 e 25.5t. 
Cenário 1 : 6,11,19 e 27t. 
Cenário 2: 6, 12,20 e 28t. 
Cenário 3: 6,13,21 e 28t. 

Composição do tráfego (obtida por 
pesquisa de campo): 

Veículo 3C: 60%. Veículo 2C: 15% 
Veículo 2S3: 15%,Veiculo 2S2: 10% 

w Demanda 
Os dados de demanda foram obtidos 

junto ao GEIPOT, dos Planos Operacionais 
de Transporte - POT, Fases I I e 1 1 1 1 6 ,  l7 
variando de 6338 x 103 t no ano 1 (1982j 
a 13870 x ?O3 t no ano 10 (1 991) do pe- 
ríodo de análise. 

Custos Unitários de Pavimentos 
Os Custos Unitários de Pavimentos fo- 

ram obtidos junto ao DNER18. 

6. CONCLUSÕES I 
A aplicação da metodologia ao corre- 

dor rodoviário da Via Dutra (Rio - ção Pau- 
lo) indicou ser o Cenário "2" (6, 12, 20 e 
28 t respectivamente para os eixos diantei- 
ro, traseiro simples, duplo e triplo), mostra- 
do na Figura 4, o mais viável economica- 
mente entre todos os Cenários estudados, 
incluindo o Cenário " 0 .  da atual situação. 

Com base nesta conclusão, propõe-se 
que os atuais limites legais de pesos por 
eixo sejam modificados naquele corredor. 

São recomendados também, como al- 
terações validas para as demais rodovias, 
com controle de peso, a elevação para 6 t 
do limite do eixo dianteiro e a não fixação 
de valores para o peso bruto total, fazen- 
do-o indiretamente pela fixação dos limites 
dos diversos eixos. A primeira alteração re- 
solverá casos específicos como o dos eixos 
dianteiros dos ônibus e a segunda, casos co- 
mo a dos veículos tipo 2S3, impossibilita- 
dos de usar toda sua capacidade decarga de- 
vido ao limite legal de peso bruto total, 
apesar de satisfazer as cargas por eixo. 
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QUADRO 1 

Distribuiçãò Modal dos Transportes de Carga - 1970 

P A ~ S  FERROVIA RODOVIA AQUAVIA AEROVIA DUTOS TOTAL 
% % % % % (Bilhões 

tkm) 

Alemanha Ocid. 42 19 32 7 167.1 
Brasil 17 7 1 12 - - 176.4 
Canadá 84 16 - - 190.3 
França 52 26 9 - 13 167.8 
Japâó 33 25 42 - - 165.0 
Polônia 84 3 11 - 2. 133.1 
USA 33 19 27 - 21 3133.6 
URSS 76 5 13 - 6 3164.9 

FONTE: GEIPOT?. 

QUADRO 2 
Limites de Carga por Eixo e Peso Bruto na AmBrica dosul 

Carga por eixo (t) 
PAIS PBT* 

Simples Duplo Máximo (t) 

Argentina 10.6 18.0 - 
Uru'wai 10.0 14.4 37.0 
Paraguai 10.0 17.0 40.0 
Bol(via 8.0 12.0 - 
Chile 12.0 21.0 - 
Venezuela 8.5 14.5 33.0 
Peru 1 1 ,O 18.0 41.5 
Brasil 10.0 17.0 45.0 

CONTE: lnternational Road Federation - IRF'. 
PST = Peso Bruto Total. 
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INFLUÊNCIA DA RESTRIÇÃO AOS EXCESSOS 
DE CARGA DOS VE~CULOS RODOVIÁRIOS 

NOS CUSTOS DOS PAVIMENTOS 

Admitindo-se aue a demanda por transriorte rodoviário riermaneca 
inalterada caso seja ikplantadoum.sistema de fiscalização capaz de impedir a 

ocorrência de excessos de carsa, conduz-se uma análise das conseauéncias 
dessa fiscalizaç& na vida út i l  dos pavimentos. 

A redução dos custos anuais dos pavimentos é quantificada 
em função do tráfego médio diário e da estrutura dos pavimentos, classificando-se 

estes, de acordo com o número estrutural, em leves. médios e robustos. 
Os resultadm finais são apresentados em um gráfico 

de forma a facilitar possíveis aplicações práticas do presente trabalho. 

Uma das importantes conclusões do 
ensaio rodoviário da AASHO é que o dano 
causado aos pavimentos por um eixo au- 
menta aproximadamente com a quarta po- 
tência do peso estático desse eixo. Dessa 
forma. é de esperar-se que excessos de car- 
ga por eixo reduzam a vida de serviço dos 
pavimentos existentes. 

Apresenta-se neste trabalho uma ava- 
liação dos benefícios aos pavimentos que 
decorreriam da obediência aos limites le- 
gais de carga por eixo. Pressupõe-se, nessa 
av.aliação, que a demanda por transporte ro- 
doviário permaneça inalterada caso seja im- 
plantado um sistema de fiscalização capaz 
de impedir o tráfego de veículos com sobre- 
carga. 

HABITO DE CARGA DOSVEICULOS 
COMERCIAIS 

Grande parte das pesagens de veículos 
em rodovias brasileiras tem sido feita com 
fins de fiscalização, visando multar os veí- 
culos com excesso de peso ou impedir. que 
eles continuem trafegando. Usar os resulta- 
dos dessas pesagens para caracterizar o há- 
bito de carga da totalidade dosveículos da- 
ria uma distribuição de pesos muito afasta- 
da da realidade. Por exemplo, para fins de 
fiscalização veículos vazios normalmente 
não são pesados, embora eles representem 
cerca de 37 por cento dos veiculos comer- 
ciais que trafegam nas nossas rodovias 
(Wright e Queiroz, 1981 ). 

Dessa forma, o hábito atual de carga 
deve ser caracterizado através de pesagens 

R .  Militar de Ciência e Tecnolcgia, Riode Janeiro, 2 (1): 25-36, janlrnar 1985 
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de amostras aleatórias de veículos, conside- 
rando-se que a situação ideal, isto é, pesa- 
gem de todos os veículos em todasas rodo- 
vias durante um intervalo razoável de tem- 
po, seria inexeqoível. 

Visando caracterizar as cargas do trá- 
fego em trechos testes selecionados para es- 
tudo do desempenho dos pavimentos, a 
Pesquisa do Inter-relacionamento dos Cus- 
tos de Construção, Conservação e Utiliza- 
ção de Rodovias - PICR (GEIPOT, 1977) 
pesou cerca de 30000 veículos em 60 rodo- 
vias situadas nos Estados de Minas, Goiás e 
São Paulo e no Distrito Federal. Admite-se 
aqui que essa amostra aleatória seja repre- 
sentativa do hábito atual de carga dos veí- 
culos comerciais brasileiros. Embora essa 
hipótese parwa razoável para caracterizar o 
tráfego na maior parte da rede rodoviária 
pavimentada, seriam necessários levanta- 
mentos especiais para quantificar, com pre- 
cisão, por exemplo, a distribuição de pesos 
por veículos e por eixo em uma rodovia de 
escoamento de grandes produções agrícolas 
na b o c a  da safra. 

I VIDA ÜTIL  DOS PAVIMENTOS E 
CARGAS POR EIXO 

Experiência adquirida nas últimas dé- 
cadas indica que quanto maiores as cargas 
por eixo que solicitam um pavimento mais 
curta será a vida úti l  desse pavimento. Tor- 
na-se de grande interesse conhecer a vida 
Útil média dos pavimentos na situação atual 
e qual seria a vida út i l  desses pavimentos se 
os limites legais fossem obedecidos. 

A deterioração dos pavimentos é nor- 
malmente avaliada através de três indica- 
dores: a)  trincamento; b) irregularidade; 
C) afundamento nas trilhas das rodas. Da- 
dos coletados na PICR indicam ser razoável 
considerar-se que um pavimento atinge o 
fim de sua vida de projeto quando o per- 
centual de áreas com trincas de classe 2 (ou 
superior) é igual a 20% ou quando a irregu- 
laridade desse pavimento chegar a 01 = 60 
contagens por quilômetro (Queiroz, 1981). 

Quanto ao afundamento das trilhas, a expe- 
riência tem mostrado que esse fenômeno 
assume proporções praticamente desprezí- 
veis nos pavimentos brasileiros (GEIPOT. 
1474) 

Dados coletados em pavimentos brasi- 
leiros permitiram desenvolver as seguintes 
equações para prever trincamento e irregu- 
laridade em pavimentos flexíveis (Queiroz, 
1981 ) :  

onde 

TR = percentagem de área trincada; 
LN = logaritmo decimal do número cu- 

mulativo de eixos equivalentes; 
SNC = número estrutural corrigido; 

A = número de anos desde a constru- 
ção do pavimento ou de recapea- 
men to; 

LQl = logaritmo decimal da irregularida- 
de do pavimento, expressa em ter- 
mo de 01 (contagenslkm); 

RH = variável indicadora do estado de 
reabil itação: 

= O como construído, 
= 1 recapeado. 

Aplicando-se os valores limites TR = 
20% e 01 = 60 contagenslkm às Equações 
1 e 2 podem-se obter as expressões corres- 
pondentes ao número de eixos equivalentes 
suportados pelo pavimento até que esses va- 
lores sejam atingidos: 
LNTR = 177.71 I (53.5lSNC + 0,313Al (31 

LNoI = SNC \/ 13.40 - 0.355A i41 

onde 

LNTR = logaritmo decimal do número 
de eixos equivalentes suporta- 
dos pelo pavimento até TR = 
20%: 
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LNQI = logaritmo decimal do número 
de eixos equivalentes suporta- 
dos pelo pavimento até 01 = 60 
contagenslkm. 

Pode-se verificar que o valor de N (isto 
é, número de eixos equivalentes) dado pela 
Equação 3 é menor do que o fornecido pe- 
la Equação 4. Em conseqüência, a Equação 
3 será usada neste estudo para definir o nú- 
mero de eixos equivalentes que um pavi- 
mento pode suportar. O número estrutural 
corrigido, presente na Equação 3, é dado 
por (Hodgeset alii, 1975): 

SNC = SN + 3.51 log CBR - 0,85 (log 
CBR12 - 1.43 (5) 

onde 

SN = número estrutural do pavimento, 
como definido no ensaio rodoviá- 
rio da AASHO; 

CBR = Indice de suporte Califórnia do su- 
bleito. 

O número cumulativo de eixos equiva- 
lentes, N, que solicita um pavimento ao 
longo de sua vida pode ser calculado por: 

onde 

No = número de eixos equivalentes apli- 
cados ao pavimento no primeiro 
ano após a construção; 

A = vida do pavimento em anos; 
r = taxa anual de crescimento do trá- 

fego, em percentagem; 
l n  = logaritmo natural. 

O uso combinado das Equações 3 e 6 
permite obter uma relação entre a vida do 
pavimento em anos, A, e o número inicial 
de eixos equivalentes por ano, No: 

Conhecidos os valores de r e SNC, a 
Equação 7 permite calcular a vida do pavi- 
mento, A, em função do número de eixos 
equivalentes no primeiro ano, No. Uma ta- 
xa de crescimento do tráfego r = 2% pode 
ser considerada uma média das condições 
brasileiras atuais. Quanto ao número estru- 
tural. podem-se considerar valores represen- 
tativos de pavimentos leves, médios e ro- 
bustos. A partir de dados coletados na Pes- 
quisa do Inter-relacionamento dos Custos 
Rodoviários, os seguintes valores médios 
podem ser adotados: 

a) Pavimento leve: SNC = 3.5 
b) Pavimento médio: SNC = 4.6 
C) Pavimento robusto:SNC = 5.7 

Substituindo-se r = 2% e esses valores 
de SNC na Equação 7, obtém-se as relações 
entre No e A para os três tipos de pavimen- 
to. Essas relações estão representadas grafi- 
camente na Figura 1. 

CALCULO DO NUMERO DE EIXOS 
EQUIVALENTES 

Conhecida a composição do tráfego e 
a distribuição de pesos por eixo em cada 
classe de veículos, pode-se obter o número 
médio diário de eixos equivalentes em fun- 
ção do tráfego médio diário de veículos co- 
merciais, usando-se os fatores de equivalên- 
cia apropriados. 

A partir do ensaio da AASHO (1974). 
e considerando um valor médio igual a 3 
para os números estruturais dos pavimentos 
(GEIPOT. 1977). os fatores de equivalên- 
cia para eixcs simples e duplos podem ser 
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expressos por: 

ps )4,32 a) eixos simples: ns = ( - 
8317 (8) 

b) eixos duplos (tandem): 

A AASHTO não apresenta fatores de 
equivalência para eixos triplos. Entretanto, 
estudos mais recentes desenvolvidos por 
Treybig e Von Quintus (1976) permitiram 
obter a seguinte equação, válida para as 
mesmas condições das equações 8 e 9: 

Nas equações anteriores, Ps, Pd e Pt 
são, respectivamente, as cargas por eixo 
simples, duplos e triplos, expressas em to- 
neladas. 

O fator de equivalência apresentado 
na Equação 8, embora mais indicado para 
eixo simples com rodas duplas, é utilizado, 
no dimensionamento de pavimentos, para 
eixos simples com rodagens singelas ou du- 
plas. Entretanto, uma equação mais precisa 
é obtida a seguir. As tensões verticais indu- 
zidas no pavimento por uma roda simples 
de 3,9t são praticamente as mesmas de uma 
roda dupla de 4,1t (Vuuren, 1969). o que 
significa um fator de 4,1/3,9 = 1.0513, ne- 
cessário para corrigir o efeito da rodagem 
simples. Aplicando essa correção na Equa- 
ção 8, um fator de equivalência mais ade- 
quado para eixos simples com rodas simples 
será: 

onde Pss é a darga no eixo simples com ro- 
das simples, edpressa em toneladas. 

Dessa forma, o número diário de eixos 
equivalentes pode ser calculado em função 
do trhfego médio dihrio deveiculos comer- 
ciais. conhecendo-se a composição do tráfe- 
go e o espectro de cargas por eixo. A rela- 
ção obtida para os veículos comerciais pe- 
sados na PICR é n (atual) = 1,572VCD. 
onde n (atual) é o número diário de eixos 
equivalentes na situação atual; VCD é o 
tráfego médio diário de veículos comerciais. 

EIXOS EQUIVALENTES EM UMA 
SITUAÇAO SIMULADA 

Procura-se comparar o hábito de carga 
atual com uma situação simulada em que os 
limites máximos. legais de carga por eixo e 
cargas totais por veículo sejam obedecidos. 
Com o objetivo de quantificar essa situação 
simulada, serão feitas as-seguintes hipóteses: 

(a) Considera-se inalterada a demanda 
por transporte, isto é, o número de tonela- 
das líquidas transportadas em uma rodo- 
via na situação atual é o mesmo que na si- 
mulada. 

(b) A distribuição de cargas nos veicu- 
10s que não apresentam sobrecarga na si- 
tuação atual será considerada a mesma na 
situação simulada. 

(C) OS veiculos que apresentam sobre- 
carga na situação atual serão substituidos 
por veículos da mesma classe. porém com 
uma carga Citil tal que seus pesos por eixo 
igualem os limites legais. 

Pode-se argumentar, contra a hipótese 
(a), que se os veículos pesados forem impe- 
didos de trafegar com excessos de carga, 
poderia ocorrer aumento nos fretes e, con- 
seqüentemente, redução do número de to- 
neladas transportadas. Entretanto, mesmo 
se ocorresse acréscimo nos fretes, seria ex- 
tremamente dificil estimar a redução cor- 
respondente de demanda. De qualquer for- 
ma, acretida-se que essa redução seria mui- 
t o  pequena, tornando a hipótese admitida 
bastante razoável. 
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Figura 1 
Relzção entre vida btil de um pavimento e número de aplicações do eixo equivalente no primeiro ano. 

Poder-se-ia argumentar, contra a hipó- 
tese (b), que se os veículos com excesso de 
peso forem impedidos de trafegar, parte 
das suas cargas poderiam ser transferidas 
para os veículos vazios (ou para veículos 
subcarregados). Sabe-se, entretanto, que 
essa transferência é inexeq01'vel em várias 
situações. Por exemplo, no transporte de 
certos produtos a granel (tais como cimen- 
to e derivados de petróleo) e materiais de 
jazida ou usinas (tais como areia e concreto 
asfáltico). Além disso, os índices de ociosi- 
dade dos veículos brasileiros de carga com- 
param-se favoravelmente com os de outros 
pafses. como Inglaterra, Suécia e Alemanha 
(GEIPOT, 1980). Portanto, não seria ra- 

zoável admitir uma significativa transferên- 
cia de carga para os veículos que circulam 
vazios, mesmo que todos os veículos te- 
nham que obedecer os limites legais. 

A hipótese (c), embora represente 
uma condição difícil de ser rigorosamente 
encontrada na prática, constitui uma ma- 
neira lógica de simular obediência aos limi- 
tes legais, e provavelmente representa uma 
distribuicão próxima da que ocorreria na 
realidade. Isto é, os transportadores, com 
intuito de transportar tanta carga quanto 
permitida por lei, tenderiam a aproximar-se 
dos limites estabelecidos. 

Como conseqüência das hipóteses fei- 
tas, o tráfego médio diário de veículos co- 
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merciais na situação simulada pode ser con- 
vertido em eixos equivalentes pela expres- 
são: 

n (simul) = 1,024VCD 

onde 
n (simul) = número diário de eixos 

equivalentes na situação simulada; 
VCD = tráfego médio diário de veí- 

culos comerciais na situação atual. 

VIDA UTIL  NAS SITUAÇOES ATUAL E 
SIMULADA 

Conhecidas as relações entre eixos 
equivalentes diários e o volume diário de 
veículos comerciais, para as situações atual 
e simulada, pode-se estimar a vida Útil dos 
pavimentos para essas duas situações. 

O número de eixos equivalentes que 
solicitam o pavimento no primeiro ano, No, 
pode ser obtido multiplicando-se as expres- 
sões expostas por 365. Dividindo-se o resul- 
tado por 2 obtêm-se eixos equivalentes por 
faixa: 

No (atual) = 365 x 1.572VCDl2 I N.. (simul) = 365 x 1,024VCDR " 
ou 

No (atual) = 286,9 VCD (1 2) 
No (simul) = 186.9 VCD (1 3) 

A substituição dos valores de No 
(Equações 12 e 13) na Equação 7 permite 
relacionar a vida úti l  provável dos pavimen- 
tos ao tráfego médio diário de veículos co- 
merciais no primeiro ano após a constru- 
ção. As equações resultantes são as seguin- 
tes : 

a) Situação A tua1 

b) Situação Simulada 

248,24 
A = K +  

log [ ~ ~ ~ O V C D  (e 0,0198A-, I] 
onde ( 1  5) 

A = vida úti l  do pavimento (anos); 
VCD = tráfego médio diário de veículos 

comerciais no primeiro ano após 
a construção; 

K = parâmetro que depende da estru- 
tura do pavimento: 

= - 48.84 para pavimento leve, 
= - 37.16 para pavimento médio, 
= - 29,99 para pavimento robusto. 

Apresenta-se na Tabela 1 o aumento 
da vida úti l  dos pavimentos, decorrente da 
obediência aos limites máximos legais de 
carga. Verifica-se que, quando respeitados 
os limites legais, a vida útil dos pavimentos 
pode aumentar de 8 a 36% para as condi- 
ções estudadas, dependendo do volume de 
vefculos comerciais e da estrutura do pavi- 
mento. O percentual de aumento na vida 
úti l  tende a crescer com o tráfego, para 
uma mesma estrutura de pavimento. Por 
outro lado, para um tráfego constante, o 
percentual de aumento da vida Útil tendea 
decrescer com o aumento da resistência dos 
pavimentos. 

REDUÇAO DOS CUSTOS DOS 
PAVIMENTOS PELA OBEDIENCIA AOS 
LIMITES LEGAIS 

Conforme foi mostrado na seção ante- 
rior, há um acréscimo na vida Útil dos pavi- 
mentos quando os limites máximos legais 
de carga são obedecidos. Determina-se nes- 
ta seção os heneffcios que decorreriam 
desse aumento de vida Útil. 

O primeiro ciclo da vida úti l  do pavi- 
mento começa quando ele é aberto ao trá- 
fego e termina quando ele recebe um reca- 



TABELA 1 

Aumento da vida Útil dos pavimentos quando os limites legais de carga sao obedecidos 

VOLUME DIÁRIO AUMENTO DA VIDA ÚTIL NA. 
DE VE~CULOS SITUAÇÃO SIMULADA (ANOS) 
COMERCIAIS 

VCD PAVIMENTO LEVE MEDIO ROBUSTO 

15 1.1 (1 7%) 1 3  (11%) 1,4 (14%) 
1 O0 0 7 (29%) 1.1 ( 13%) 1.1 ( 8%) 
300 , 0 ,4 (36%) 0.9 (15%) 1.0 ( 9 % )  

1000 0 ,8 (21%) 0.9 (10%) 
5000 0 5  (29%) 0.7 (12%) 

10000 0 3  (27%) 0.6 (13%) 
20000 0.6 (16%) 

peamento ou 6 reconstruído. O segundo ci- 
clo vai da abertura ao tráfego do primeiro 
recapeamento à execução do segundo reca- 
peamento, e assim por diante. Dessa forma, 
o custo anual dos pavimentos depende da 
duração de cada ciclo, dos custos de cons- 
trução e reabilitação, assim como dos cus- 
tos de conservação rotineira. Estes últimos 
são diffceis de quantificar em função do 
tráfego e provavelmente não são afetados 
significativamente pela variação da distri- 
buição de cargas por eixo da situação atual 
para a situação simulada. Consequentemen- 
te, custos de conservação de rotina não são 
incluídos neste estudo. 

A consideração rigorosa dos custos de 
construção e restauração no cálculo do cus- 
to  anual dos pavimentos exigiria o conheci- 
mento das durações de todos os ciclos da 
vida úti l  de um pavimento. Esse conheci- 
mento seria muito difícil porque exigiria 
o acompanhamento da vida útil de pavi- 
mentos por um tempo muito longo. A exis- 
tência de pavimentos que chegam ao fim da 
sua vida úti l  por obsoletismo, depois de 
apenas um ou dois ciclos, ainda tornaria 
o problema mais complicado. Optou-se, 
assim, por um procedimento consideravel- 

mente mais simples, porém exequível e de 
razoável precisão, para aplicação neste es- 
tudo: considera-se apenas o primeiro ci- 
clo da vida de cada pavimento e estima-se 
um valor residual para o pavimento no fim 
desse ciclo: A duração dess9 ciclo é o que se 
tem chamado de vida Útil do pavimento nas 
seções anteriores, podendo, portanto, ser 
facilmente estimada. 

O custo anual do pavimento, nesse ca- 
so. oode ser obtido de: 

, . - r  
onde 

P = custo anual do pavimento ((2961 
km); 

C = custo de construção do pavimen- 
to (Cr$/km); 

VR = valor residual do pavimento, no 
fim do 1 O ciclodavida útil (Cr$/ 
km); 

i = custo anual de oportunidade do 
capital, em percentagem divida 
por 100; 

A = duração do 10 ciclo da vida útil 
do pavimento (anos). 
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Estudos conduzidos na América do 
Norte (Haas e Hudson, 1978) têm conside- 
rado para valor residual médio a metade do 
custo de construção; não se conhecem es- 
tudos similares para as condições brasilei- 
ras. Adotando-se uma taxa de o~ortunidade 
do capital de 12% a.a. e VR = 0.5C. a Equa- 
ção 16 dá: 

Os custos médios, por quilômetro, de 
construção de pavimentos representativos 
de estruturas leve, média e robusta, em ter- 
mos de milhões de cruzeiros de junho de 
1981, quando o dólar americano era cota- 
do a Cr$ 90.00. podem ser considerados 
6.7. 9,O e 11 ,8, respectivamente. Usando-se 
os valores de A dados nas Equações 14 e 
15, em função de VCD, pode-se obter o 
custo anual dos pavimentos através da 
Equação 17. A diferença entre esses custos 
para as situações atual e simulada é o bene- 
fício anual correspondente ao aumento da 
vida úti l  dos pavimentos, em razão da obe- 
diência aos limites de carga por eixo. 

A Figura 2 apresenta a representição 
gráfica da variação dos benefícios, decor- 
rentes de obediência aos limites legais de 
carga, com o volume diário de veículos co- 
merciais, para as três estruturas de pavi- 
mentos considerados: leve, médio e robus- 
to. Pode-se obse~ar  que, para um mesmo 
tráfego, os benefícios tendem a diminuir à 
medida que pavimentos mais resistentes são 
usados. 

ANALISE DE SENSIBILIDADE DOS 
BENEF~CIOS 

Diversos métodos e níveis de sofistica- 
ção têm sido relatados na condução de aná- 
lises de sensibilidade. Um procedimento 
simples será usado aqui para ilustrar a in- 
fluência de dois fatores sobre os benefí- 

cios calculados: (a) percentagem de área 
trincada; (b) valor residual. 

Admitiu-se, no cálculo da vida úti l  dos 
pavimentos, que o fim dessa vida é atingido 
quando o pavimento apresenta 20% de sua 
superfície com trincas de classe 2 ou mais 
severas. Entretanto, se limites diferentes fo- 
rem utilizados, ocorrerão alterações nos be- 
nefícios estimados. Como exemplo dessas 
variações, para um pavimento médio com 
3000 veículos comerciais por dia, há um 
acréscimo de 45% no benefício estimado se 
for adotada uma percentagem de trincas de 
10%; se o percentual de trincasadotado for 
30%. o benefício é reduzido em 70%. 

A sensibilidade dos benefícios à varia- 
ção do valor residual de um pavimento mé- 
dio com 3000 veículos comerciais por dia é 
usada como exemplo. O valor residual con- 
siderado mais recomendável é 50% do custo 
de construção do pavimento. Reduzindo-se 
esse valor para 40%. a benefício aumenta 
em 20%; aumentando-se o valor residual pa- 
ra 60%. o benefício sofre uma redução de 
20%. 

Em resumo, considera-se que todas as 
hipóteses e parâmetros adotados nos cálcu- 
los apresentados são os mais razoáveis no 
atual estágio do conhecimento. Entretanto, 
é importante lembrar que alterações nessas 
hipóteses ou parâmetros adotados poderão 
acarretar variações significativas nos benef í- 
cios estimados. 

PESO DOS VETCULOS E CUSTOS 
OPERACIONAIS 

E prática corrente considerar o custo 
operacional de um veículo como a soma 
dos seguintes componentes: a) Consumo de 
combustível; b) Oleo de motor; c) Peças e 
mão-de-obra de oficina; d) Pneus; e) Depre- 
ciação; f)  Custo de oportunidade do capi- 
tal; g) Salário do motorista; h) Lavagem e 
lubrificação. Os levantamentos de custos 
dos usuários conduzidos na Pesquisa do In- 
ter-relacionamento dos Custos Rodoviários 
- PICR (GEIPOT, 1980) permitiram o de- 
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Figura 2 

Variação dos beneffcios decorrentes de obediéncia aos limites de cargas com o volume de vei'culos comer- 
ciais,em Cr$, de junhode 1981. 
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senvolvimento de equações de previsão dos 
componentes dos custos operacionais em 
função das caracterlsticas das rodovias. En- 
tretanto, por falta de dados precisos, o pe- 
so bruto dos velculos não pôde ser incluído 
como vaiiável independente em nenhuma 
dessas equações. Por outro lado, experi- 
mentos de consumo de combustível realiza- 
dos com a frota de veículos da PICR per- 
mitirzm obter equações de consumo. para 
condições de tráfego livre, em função das 
características das rodovias e do peso bru- 
to dos veículos incluídos nos experimentos. 
Parece razoável concluir, portanto, que ~o 

atual estágio do conhecimento só permite 
relacionar, com precisão aceitável, um com- 
ponente dos custos operacionais, isto é, 
consumo de combustível, ao peso bruto 
dos veículos. Acredita-se que os demais 
componentes, em termos de cruzeiros por 
tonelada-quilômetro líquida transportada, 
podem permanecer inalterados, aumentar 
ou diminuir, à medida que se acresce a car- 
ga dos veículos, dependendo de uma série 
de fatores, inclusive características das ro- 
dovias e dos próprios veículos, assim como 
do fluxo de tráfego. 
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CONSUMO DE COMBUSTCVEL 

Em condições de trânsito livre e den- 
tro de certos limites, aumentando-se o peso 
total doveículo haverá acréscimo no consu- 
mo de combustlvel por veículo carregado, 
e decréscimo do consumo de combustlvel 
por passageiro ou tonelada Ifquida trans- 
portada. Este fato é ilustrado nas Tabelas 2 
e 3 em que se apresentam resultados de 
consumo unitário de combustível para um 
veículo comercial de dois eixos. Conside- 
rou-se no exemplo uma rodovia com uma 
irregularidade típica de rodovias brasileiras 
com um QI = 50 contagenslkm e um tre- 
cho em nível e outro com rampa de 2%. A 
eauacão de consumo utilizada, desenvolvi- 
da na Pesquisa ICR, foi: 

(0,0236) + (0,000491 P (G R + 1 ) ) V + 
1000594P + 0.01224GR 16 - M) + 0.00057 

onde 

C = Consumo (mlls) 
V = Velocidade (kmlh) 

GR = Rampa (%) 
P = Peso total do veículo (t) 

QI = Irregularidade (contagenslkm) 
M = Marcha 

Segundo as Tabelas 2 e 3, para um ca- 
minhão ou ônibus com um eixo traseiro 
simples, representando cerca de 59% da fro- 
ta  nacional, diminuiria o consumo de com- 
bustível por tonelada transportada em 10 e 
6%. respectivamente, para rampas de O a 
2%. com velocidade constantes de 50 krnl  
h e 40 km/h, em cada caso, quando o peso 
bruto total passa de 15  para 16 toneladas. 
Nos casos de veículos mais pesados verifica- 
se que a economia seria bem menos chegan- 
do a menos de 2% em rampas de 2%. 

E muito importante ressalvar que a 
ilustração sobre a economia por tonelada 
transportada refere-se a condições ideais: 
velocidade e greide constantes em tangen- 
te com a engrenagem de marcha mais ade- 
quada. Nas condições reais, as efetivas re- 

lações potêncialpeso em conjugação com as 
variações de geometria horizontal e vertical 
das estradas, assim como o comportamento 
dos motoristas e formação de filas no fluxo 
de trafego, podem levar a resultados dife- 
rentes. 

As discussões apresentadas indicam 
que não é possível, no atual estágio de co- 
nhecimento, quantificar com precisão a va- 
riação dos custos operacionais com a carga 
total dos veículos rodoviários. 

Simulou-se uma situação em que, por 
força de uma fiscalização eficaz, os limites 
legais de carga por eixo e carga total dos 
veículos não são ultrapassados. Pressupôs-se 
nessa simulação que a demanda por trans- 
Dorte rodoviário de carna permaneça inal- - .  
terada. 

A partir de estimativas davida 6til dos 
pavimentos para as situações atual e simula- 
da, determinou-se a redução dos custos dos 
pavimentos que decorreriam da obediência 
aos 1imites.legais de carga. 

Apresentou-se uma discussão das rela- 
ções entre custos operacionais e peso total 
dos veículos, concluindo-se que não 6 
possfvel, no atual estágio de conhecimento, 
quantificar com precisão razoável a varia- 
ção dos custos operacionais com as cargas 
dos veículos. 

Como exemplo de aplicação pratica 
deste estudo, recomenda-se que os benefí- 
cios decorrentes do aumento da vida úti l  
dos pavimentos, estimados de acordo com a 
metodologia descrita, sejam considerados 
ao analisar-se a viabilidade econômica da 
implantação de um sistema de fiscalização 
capaz de impedir que veículos com sobre- 
carga trafeguem nas rodovias. 



PESQUISA 

TABELA 2 

Exemplo da influência do peso total do veiculo no consumo de combustível para um trecho em nível 

PESO TOTAL CONSUMO CONSUMO POR TONELADA 
(t) fmlls) ÚTI L TRANSPORTADA 

(ml/s/t) 

TARA: 8,065t 
IRREGULARIDADE DA RODOVIA: QI = 50contagenslkm 
VELOCIDADE: 50 km/h 

TABELA 3 

Exemplo da influência do peso total do velculo no consumo de combustível em uma rampa de 2% 

PESO TOTA L CONSUMO CONSUMO POR TONELADA 
(t) (mlls) ÚTI L TRANSPORTADA 

(ml/slt) 

VECCULO: ME - 11 13 
TARA: 8,065t 
IRREGULARIDADE DA RODOVIA: QI = 50contagenslkm 
VELOCIDADE:40 km/h 
RAMPA: 2% 
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PERFIL DO SISTEMA DE 
BUSCA RETROSPECTIVA 

Maj QEM José Maria dos Santos 

Estamos no limiar de um período de 
inovação na área de pesquisa e desenvolvi- 
mento em ciência e tecnologia, dentro da 
qual a substância que alimenta o processo 
evolutivo é a informacão. 

Informação precisa e atualizada é tão 
importante para um trabalho técnico ou 
de pesquisa quanto bons equipamentos e 
boas instalações. O problema 6 selecionar 
efetivamente o que interessa por área de 
atuação ou interesse. 

O processamento, registro e divulga- 
ção de um volume muito grande e crescente 
de publicações e artigos exigiu o surgimen- 
to de modernas técnicas de tratamento ele- 
trônico e automatizado deste novo e impor- 
tante insumo, a informação. Uma destas 
tecnicas é a Buxa Retrospectiva (B.R.) de 
Inforrnacões (Retrospectiva Search) , uma 
sistemática de tratamento seletivo de infor- 
mações que visa atender interesses específi- 
cos de um usuário, através de um processa- 
mento eficaz, imediato e aperiódico. 

O presente trabalho propõe-se a apre- 
sentar, conceituar e levantar o perfil do sis- 
tema de BRICICTlCTEx. 

2.1 - Caracteristicas de técnicas de 
tratamento automatizado de informações: 

Disseminação Seletiva de Informacões 
(D.S.I.): 

- periodicidade. 
- processamen to de perfis contra a 

parte da base de dados (data-base) conten- 
do as referências bibliográficas de um certo 
período. 

- pouca quantidade de itens a tratar 
por processamento. 

- usualmente utiliza "processamento 
em lote íbatch)". 

- atende a muitos perfis de usuários 
em cada processamento. 

Busca Retrosoectiva de Informacões ~ ~ 

@.R.): 
- aperiodicidade 
- processamento de perfis contra a 

base de dados completa. 
- grande quantidade de itens a tratar 

por processamento. 
- usualmente usa "processamento em 

linha (on-l ine)". 
- atende a um perfil de usuário a cada 

processamen to. 

R .  Militar de Ciência elecnologia, Rio de Janeiro. 2 11):3745, janlmar 1985 



PESQUISA 

I 2.2 - Visão geral do sistema BRICICT 

Sistemática de tratamento seletivo de 
informações cuja finalidade estrutura-se no 
processamento em computador, visando a 
prover um número restrito de usuários por 
intermédio dos seus respectivos perfis, de 
referências bibliográficas relevantes e de ne- 
cessidade imediata em sua área específica 
de atuação. 

O sistema de BRICICT utiliza como 
entrada fitas contendo registros magnéticos 
de referências bibliográficas transformadas 
para um formato padronizado CICT, a par- 
t i r  da Base de Dados produzida pela Natio- 
na1 Technical Information Semice (NTIS) 
proporcionando cobertura da faixa tempo- 
ral que se estende de 1965 a 1983. 

A base de dados usada pelo BRICICT 
é formada por registros gravados em fitas 
magnéticas que condenam basicamente, en- 
tre outros, os seguintes campos: 

- Areas de interesse. 
- Título. 
- Autor(es). 
- Descritores (palavras-chave). 
- Resumo da referência bibliográfica. 
O processamento do sistema consiste 

em se buscar uma relação de pertinência de 
um conjunto de descritores que caracteri- 
zam a necessidade de informação, determi- 
nando, em conseqüência, uma partição do 
conjunto de informações contidas na base. 

Esta partição é o resultado de uma 
pesquisa feita com auxílio de uma expres- 
são algébrica (lógica booleana) de descrito- 
res cuja solução aflora uma quantidade de 
resumos de documentos selecionada con- 
forme a necessidade momentânea de um in- 
teressado. 

O diagrama a seguir (fig. 1 ) reflete a 
visão global do sistema. 

1 3. FUNDAMENTOS TEORICOS 

I 3.1 - Conceito Matemático 

I Pode-se representar matematicamente 

Figura 1 

N.T.1.S 

ARQUIVOS 
OFF-LINE 

SISTEMA DE 
BUSCA RETROS- 

RESULTADO 

um sistema de B.R. através dos seguintes 
componen tes: 

{B/- conjunto dedocumentos íreferên- 
cias bibliográficas). 

(u}- conjunto de usuários. 
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I d) Operações lógicas entre descritores 
obedecem ao seguinte esquema: 

(M & N)  4 min (5 (M), § (N)). 

Para verificação da premissa "a", faz- 
se necessário introduzir uma estrutura ar- 
borescente muito importante na manipu- 
lacão de fórmulas. 

A árvore binária, na qual, por defini- 
ção, cada nó possui no máximo duassubár- 
vores. Ela desempenha a conexão entre a 
expressão na forma que será solucionada e 
a estrutura computacional utilizada na solu- 
cão. "a oilha". . .  . 

AsSim a representação em árvore biná- 
ria de uma expressão na forma pb-fixada 
(notação polonesa), além de preseivar a re- 
lação de precedência entre os operadores, 
prevista na premissa "b", permite que oca- 
minhamento sobre ela execute de forma 
implícita o algoritmo que será considerado 
na solução de uma estrutura empilhada. 

Representemos a fórmula BR em árvo- 
re binária (fig. 2): 

Figura 2 A 

O percurso da árvore nos conduziria a 
reproduzir o caminho, pela forma pós-fixa 
da expressão (1 ), que é a seguinte: 

O processo de caminhamento sobre a 
estrutura possibilitará a avaliação da fórmu- 
la, via computador, através de uma pilha 
(stac k) .  

Representaremos as informações em 
cada nó e seus respectivos filhos, como na 
figura 3 abaixo: 

Convenções: 

T - variável cujo conteúdo indica a 
raiz da árvore. 

S - pilha (referenciada pelo topo) 
P - variável auxiliar 
Pe - contém indicação (aponta) do 

filho da esquerda 
Pd - contém indicação (aponta) do 

filho da direita 
(Pei- conteúdo de Pe 
@ - vazio 
N - n ó  
O - símbolo que indica operação 
f i  - folha resultante da operação Oi  

(Pe e Pd são vazios) 



PESQUISA 

Redesenhando a árvore da figura 2 tem-se: 

'fiT 

O algoritmo de deslocamento em áwo- 
re binária (2) e (3), complementado pela 
estratégia de acesso e resolução em pilhas 
(4). orientaram a elaboração do fluxograma 
aolado, que tem como entrada a raiz de 
uma árvore binária, que, simulando uma es- 
trutura em pilha, processa a solução de uma 
expressão algébrica booleana na forma pós- 
fixada, cujos operandos e operadores per- 
tencem à arvore. 

O funcionamento da pilhapara resol- 
ver o processamento da expressão dar-se-ia 
como se segue: 
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1 - P = T = &  
2-  P + @ - - - - S  = &(topodapi lha 

inicial) e  P  = A  
3 -  P f @ - - - - S  = A e P  = @ 
4 -  P  = @ - - - - S #  6 - - - - s e t a r N ó  

antecedente & : P = + : P  = 
operador 

5 -  p f  @....S = + ; P  = Pe = & 
6- p # @ . - - - S  = & ;  P = Pe = t 
7 -  P f  h - - - - S  = &:  P  = B  
8-  P # @ - - - - S  = B ;  P  = qi 
5 -  P  = @ - - - - S # @ - - - - s e t a r N ó  

+ ; P = C  
10 - P  # operador 
11 - f ,  = B t C - - - - P  - (N) = & 
12- P # @ - - - - S  = &; P = f, = B t  C  
13- P # @ - - - - S  = f ,  ; P  = @  
14- P # @ - - - - S # @ - - . - s e t a r N ó  

&;P = + 
15 - P  = operador 
16- Pf  @ - - - - S  = +; P  = D 
1 7 -  ~f @ - - - - S  = O; P  = @ 
18- P #  @ - - -  S+ @ - - - - s e t a r N ó  

+ ; P = E  
19 - P  f operador 
20- f2 = D + E - - - - P  = (N) = & 
21 - P #  @ - - - - S  = &; P  = f, 
22- P f  @ - - - - S  = f,; P  = @ 
23- P  = @ - - - - S # @ - - - - s e t a r N ó  

&; P  = f, 
24 - P  f operador 
25- f 3  = f, & f , - - - - P  = (N) = + 
etc . . . . . . . 

Após esta etapa a árvore teria a confi- 
guração a seguir, observado que: 

Por extensão pode-se facilmente dedu: 
zir que teríamos resolvido, num processa- 
mento em pilha, a expressão: 

representada em Arvore, na sua forma 
pós-fixa 

Ou seja. tudo se desenvolve como se 
resolvêssemos a equação BR considerando 
as seguintes restrições: 

- Percorrer a expressão da esquerda 
para a direita. 

- Ao encontrar um operador, efetuar 
a operação com os dois operandos antece- 
dentes. 

- Entende-se por operandos uma le- 
tra ou uma subexpressão resultante de uma 
operação efetuada. 

Notaremos por r; o resultado de uma 
subexpressão "i" e teremos, consequente- 
mente, aplicando as regras, o desmembra- 
mento que se segue: 

= A r4 &. OU seja, BR = A  & r4 

Verifica-se pelo desencadeamento aci- 
ma a preservação de outra característica do 
computador (além da velocidade e seguran- 
ça), que é processar operações com 2 ope- 
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randos, daí a representação em notação po- sições da premissa "d" pode-se inferir o nú- 
lonesa. mero de documentos que seriam recupera- 

Relembrando as quantidades hipotéti- dos, através da solução de BR. 
cas especificadas na premissa "c", as propo- 

OPERAÇAO § (1 ?operando) § (20 operando) § (operando resultante) 

B t  C 20 5 § (r41 = 25 
D +  F 4 8 § (r21 = 12 
rl & r2 25 12 § (r3) = 12 
r 3 t  E 12 4 5 (r41 = 16 
A & r4 10 16 § (BR) = 10 

Portanto, teríamos no máximo um consulta de um usuário hipotético, retrata- 
conjunto de 10 documentos satisfazendo a da na expressão de busca formulada: 

BR = SISTEMAS DE INFORMAÇÓES & (BUSCA RETROSPECTIVA+ PESQUISA RETROSPEC- 
TIVA) & (RELEVANCIA + PRECISAO) t RECUPERAÇAO. 

4. ESTRUTURA COMPUTACIONAL 
DE SUPORTE 

4.1 - Configuração Bhsica de Arqui- 
vos 

A cada conjunto descrito no item 3.1, 
com exceção do (U), corresponde um ar- 
quivo contendo informações gravadas em 
registros magnéticos redistribuídos e forma- 
tados a partir da fita magnética recebida da 
entidade fornecedora (N.T.1.S). Os arquivos 
apresentam, de acordo com uma visão peri- 
férica, a seguinte composição: 

Arquivo de Usuários - Contém para 
cada usuário todas as informações referen- 
tes a dados pessoais, a(s) área(s) de interes- 
se e um conjunto de descritores associados 
a cada'área, selecionados de um manual que 
subdivide descritores por área. Este acervo 
constitui o cadastro de usuários. 

Arquivo de Documentos - Consiste 
de registros magnéticos contendo basica- 
mente cada um: - resumo do documento 
disponível em microficha; o código numé- 
rico da microficha onde está a publicação 
e os descritores que indexam aquele resu- 

mo. 0 s  registros estão relacionados às di- 
versas áreas de atividade e que proporcio- 
nam à busca uma referência seletiva por 
áreas. 

Arquivo de Descritores - É formado 
por todos descritores que indexam cada re- 
sumo do arquivo de documentos, sendo 
que a cada registro de descritor está associa- 
do um campo çontendo os endereços da 
lista de documentos no arquivo de textos, 
que associa o descritor aos resumos dos do- 
cumentos que os contêm. 

OBS: As áreas de interesse também 
são elementos pertinentes ao D e como tal 
a este arquivo. 

4.2 - Descrição Sumária do Processo 
de Busca 

Suponhamos que com o preenchimen- 
to do formulário correspondente e as infor- 
mações fornecidas pelo usuário, isto é, des- 
critores e áreas que se pretende apareçam 
nos documentos,formulou-se umaexpressão 
de busca (o sistema mantém em disponibi- 
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I lidade as 5 Últimas consultas que o usuário 
formulou). 

BR = SISTEMAS DE INFORMAÇÓES & (BUS- 
CA RETROSPECTIVA t PESQUISA RETROS- 
PECTIVA) & (RELEVÃNCIA + PRECISAO) + 
RECUPERAÇÃO. 

Ao entrar no sistema com a expressão 
acima desenvolvem-se as seguintes etapas de 
processamento: 

a) Verificação (crítica) de incoerências 
na construção da fórmula, tais como 2 ope- 
radores sucessivos, falta de parêntesis 
etc., casos que provocarão como conse- 
qüência a reformulação da consulta nor- 
teada pela indicação do erro cometido. 

b) Pesquisa de existência dos descrito- 
res no respectivo arquivo e de quantos do- 
cumentos estão associados à palavrachave 
encontrada. A não existência do descritor 
conduz o consulente B etapa de reformula- 
ção inicial. 

C) Conversão da expressão em notação 
polonesa como descrito no item 3.2. 

d) Solução da fórmula pós-fixada de 
acordo com o exposto no item 3.2.2, re- 
sultando a recuperação de uma certa quan- 
tidade de documentos do arquivo correla- 
to que satisfazem as relações entre descrito- 
res exigida na equação booleana. 

e) Exibição opcional na tela do termi- 
na1 da amostra dos resumos de documen- 
tos recuperados. 

f )  Solicitação opcional de relatório im- 
presso sobre documentos exibidos. 

Torna-se importante complementar a 
descrição apresentada, acrescentando que o 
sistema dispõe de recursos e instruções adi- 
cionais para auxiliar o consulente. Por 
exemplo, a opção por intermédio da qual 
o sistema constrói uma função booleana a 
partir de um conjunto de palavras-chave 
colocadas na tela, após o usuário ter forne- 
cido ao sistema um descritor ou mesmo 
o radical de um descritor. 

Depreende-se que a função apresenta- 
da poderá ser alterada em face das necessi- 
dades do usuário; para istoé suficiente repe- 

t ir o procedimento anterior visando a obter 
outros descritores a serem introduzidos na 
expressão desejada. 

5. AVALIAÇAO DO SISTEMA 

O desempenho de um sistema de BR, 
usualmente mede-se por dois fatores bási- 
cos, a saber: 

- Eficiência através da qual procura-se, 
na realização das rotinas para as quais foi 
projetado, minimizar tempo e custos. 

- Eficácia, que determina grau de 
aptidão para alcançar os objetivos ineren- 
tes ao processamento do sistema, tendo em 
vista atingir o ponto ótimo, no  que concer- 
ne às necessidades dos usuários. 

Em face do escopo deste trabalho, tece- 
remos considerações apenas ao segundo fa- 
tor e por conseguinte verifica-se que as rela- 
ções que constituem os principais parâme- 
tros que quantificam a avaliação da eficácia 
do sistema de BR/CICT são inferidas por in- 
termédio dos elementos componentes da fi- 
gura abaixo. Estaverificação podeser obtida 
levantando-se as curvas de distribuição dos 
pesos dos documentos indicados como de 
muito interesse, ao considerarmos uma 
amostra significativa de resultados de bus- 
cas realizadas. 

Designando por 

: Universo de documentos disponíveis. 
: Documentos recuperados em um pro- 

cessamento (relevantes + ruido). 
{S \ : Documentos relevantes à busca (recu- 

perados t não recuperados). 
§ : Quantidade de documentos associada 

ao conjunto considerado. 
& : Interseção. 
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tem-se: BIBLIOGRAFIA 

TAXA DE § (R & S I  
RECUPERAÇAO = ; "RECALL" 

As publicações sobre o tema deste tra- 
balho têm revelado que os valores percen- 
tuais típicos para qualificar um sistema de 
busca retrospectiva enquadram-se naseguin- 
te faixa: 

RELEVANCIA = TAXA DE RECUPERA- 
ÇAO E [85,95]% 

6. CONCLUSAO 

A comunidade científico-tecnológica 
brasileira tem à disposição um sistema 
OPERACIONAL DE BUSCA RETROS- 
PECTIVA, implantado no CTEx, suportado 
por uma Base de Dados contendo informa- 
ções técnico-científicas em diversas áreas de 
atividade, dando cobertura, por enquanto, 
de 1977 a 1983, com expansão prevista pa- 
ra um futuro bem próximo, quando abran- 
gerá os anos 1965 a 1983. 

Sendo ou não usuário do sistema, pro- 
cure o SETOR DE INFORMATICA ou o 
CICT. Usufrua dos benefícios que este vo- 
lumoso, abrangente e consistente acervo de 
informações lhe oferece. 

(1) A DISSEMINAÇAO SELETIVA NA 
INFORMACAO 
George ~duárdo Freund 
Mari Tomita 

(2) THE ART OF COMPUTER PRO- 
GRAMMING Vol. 1 
Donald E. Knuth 

(3) INTRODUÇAO AS ESTRUTURAS DE 
INFORMACÁO 

(4) DATA MANAGEMENT FOR ON-LINE 
SYSTEMS 
David Lefkovitz 
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Maj OEM José Maria dar Santos 

Pmsui os curros militares da Aca- 
demia Militar dar Agulhas Negrar ICo- 
rnunicaçãerl. do  Instituto Militar de En- 
genharia (Engenharia de Comunicaçóes e 
Mestre em Engenharia de Sirtemar - In- 
farrnAtica). 

Prestou serviços na I ? Cia Com 
RecifePE, I? Cia Com Blindada - RJ, 
I ?  B Com Ex - RJ, Ind0stria de Material 
Bblico do Brasil IIMBE L I  - Brsslliae Rio 
de Janeiro, Centro Tecnológicodo ExBr- 
cito - R.J. 
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E F E I T O  D A S  P E R T U R B A Ç O E S  

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- 

46 R. Militar de Cignciae Tecnologia, Rio de Janeiro, 2 111:46.55, janlmar 1985 1 
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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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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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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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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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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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(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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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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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- 



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. 

3ESUMO DE TESE 

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. 



e comprove as vantagens que só o Scania oferece. 
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HORIZONTALIZAÇÃO DO MOTOR SCANIA DSI-11 
COM SISTEMA DE CARTER SEMI-SECO 

- 

Ten Cel QEM Guy Ubirajara Meyer 

1. GENERALIDADES cebeu um novo cárter, e a relocação de uma 
série' de componentes, visando ao melhor 

O protótipo deste sistema, desenvolvi- acesso para manutenção. 
do pela LACOMBE em trabalho conjunto A solução adotada permite ao motor 
com o CENTRO TECNOL6GICO DO trabalhar em aclives e declives de até 70%. 
EXERCITO, visou a uma aplicação especí- sem risco de interrupção no fluxo de lubri- 
fica em veículo blindado anfíbio. Para ou- ficação. 
tras aplicações, poderão ser introduzidas al- 
gumas variantes quanto às dimensões do 
cárter, "lay-out" de componentes etc. 

A finalidade básica do projeto foi a de 
proporcionar uma redução na altura do mo- 
tor. No caso específico analisado, o centro 
do virabrequirn pôde ser baixado de 25 cm 
e o topo do motor se situou 40 cm abaixo 

2. MODIFICAÇOES NO MOTOR 
ORIGINAL 

Para possibilitar o trabalho na nova 
posição sem prejuízos aos componentes do 
motor, e visando ainda a maiores facilida- 

Para tanto. o motor. construído para des em termos de manutenção preventiva e 
trabalhar na vertical, foi inclinado de 60" corretiva, foram necessárias as seguintes ai. 
(graus) em relação a sua posição normal, re- terações de produto: 
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I FILTROSOE COMBUSTfVEL 

I 
BOCAL DE ABASTC DE 6 i E O  

2.a) Cárter 
Possui configuração especial, com 2 

oocos de 61eo e defletor interno. Confec- 
cionado em aluminio, recebe os seguintes 
com'ponentes: flanges e bujões de escoa- 
mento (um conjunto para cada poço de 
óleo), tubo com vareta medidora, tubo de 
abastecimento com tampa, suporte para o 
filtro ciclone/centrlfugo e retorno para o 
61eo filtrado.. 

2.b) Tubulações internas ao cárter 
São modificações introduzidas nos 

pescadores e tubulações de óleo, face ao 
novo formato do cárter. 

2.c) Respiro do cárter 
O respiro original foi vedado e um no- 

vo foi  providenciado na tampa traseira dos 
balancins, no local anteriormente usado pa- 
ra abastecimento de 61eo. 

I 2.d) Turboalimentador 
Sua carcaça central foi  girada para re- 

tornar à posição vertical, o mesmo aconte: 
cendo com o filtro de óleo do turbo (rece- 
beu novo suporte). Estas alterações exigi- 
ram um acerto nas tubulações de lubrifi- 
cação do conjunto. 

2.e) Sistema de combust~vel 
Os filtros de combustível e o filtro da 

bomba de alimentação (copinho) foram re- 
locados para retomar a posição vertical. 

Quanto à bomba injetora, apenas o tu- 
bo de retorno do 61eo lubrificante ao cárter 
foi modificado. Internamente, conforme 
parecer da Bosch do Brasil, nenhuma alte- 
ração se fez necessária. 

Face às mudanças de posições dos fil- 
tros, as tubulações de combustível tiveram 
de ser modificadas. 

2.f) Filtro ciclone/centrífugo 
Passou de sua posição original, junto 

ao trocador de calor, para a parede superior 
do cárter, não apenas para readquirir a po- 
sição vertical de trabalho, como também 
para facilitar o acesso para limpeza periódi- 
ca. 

Esta modificação exigiu uma peça de 
adaptação ao suporte original do filtro, um 
suporte de fi l tro do motor DSI-14 com 
adaptador especial, e várias tubulações e co- 
nexões para o fluxo do óleo lubrificante. 

2.9) Lubrificação dos balancins 
Em virtude da nova posição de traba- 

lho, tivemos de providenciar uma lubrifica- 
ção especial para o contato dos balancins 
com as hastes das válvulas, atrav6s de 2 tu- 
bos do tipo "chuveiro", um para cada ca- 
beçote. 

A tomada de 61eo para esta finalidade 
é feita na linha principal de lubrificação, 
passando por conexões rosqueadas nas pa- 
redes dos cabeçotes do motor. 

2.h) Motor de partida 
Foi relocado para o outro lado do mo- 

tor, melhorando o acesso para manutenção 
e eliminando interferência eventual com as 
barras de torção do veículo. 
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2.i) Alças de içamento 
Foram providenciadas 4 novas alças 

para a movimentação do motor em sua no- 
va posição de trabalho. 

3.a) Procedimentos gerais 
- Periodicamente verifique a ocorrên- 

cia de vazamento de óleo nas tubulações e 
conexões. 

- Periodicamente efetue uma limpeza 
do elemento de filtragem incorporado ao 
respiro do cárter. 

- Siga normalmente os procedimen- 
tos especificados pelo fabricante do motor 
quanto ao tipo de lubrificante, período de 
troca e filtros. 

ATENÇAO: Ao observar corte ou 
queda acentuada na pressão de óleo, pare 
imediatamente o motor para verificação da 
causa, sob risco de danos de grande monta. 

3.b) Verificação de nível 
- O nível de óleo deve ser verificado 

através da vareta medidora, com a viatura 
parada em lugar o mais horizontal possível. 

- O procedimento deve ser o seguin- 
te: deixe o motor funcionando em marcha 
lenta, após aquecido, durante 3 (três) mi- 
nutos pelo menos; a seguir, pare o motor; 
aguarde 5 (cinco) minutos. verifique o ní- 
vel (o ideal é o ponto mdximo da vareta). 

3.c) Troca de óleo 
- Faça a drenagem do 61eo dos 2 po- 

ços do cárter, removendo os respectivos bu- 
jões de escoamento. 

- Recoloque os 2 bujões. 
- Abasteça o cárter, pelo tubo de 

abastecimento, com 30 litros de bleo lubri- 
ficante (não use o respiro do cárter para es- 
ta finalidade). 

- Funcione o motor durante alguns 
minutos, até aquecê-lo e obter uma circu- 
lação completa do óleo abastecido. 

- Verifique o nível de acordo com o 
procedimento 3.b, acrescentando ou reti- 
rando óleo até obter o nível máximo deter- 
minado pela vareta medidora. 



SIEMENS 

Telecomunicacões Siemens 
Mais do que nunca é hora de investir em qualidade. 

1 

Tecnologia, para a Siemens, não é um fim: é um meio. pequeno, m6dio e grande portes, teleimpressoras. sistemas KS 
Um meio evoluldo de elevar a qualidade devida, enfrentar desafios e aparelhas telefônicos. 
e suplantar problemas. Portanto, seja qual for o problema de telecomunicaçáo, a 
E problemas complexos como os de telecomunicações exigem Siemens tem a soluçãio. Uma solução boa para hoje 
soluções . . cada vez mais avançadas, confihveis e operacionaimente e para sempre. 
s tniples. 
S6 ..tiia empresa como a Siemens, que dom'na todos os Siemens. Tecnolagias Integradas. 
setuiai da eietioclolidnica e que invesla. anualmente. itia's de Em todo o mundo. a organiraç30 Sicmens conta com mas de 
1 u h50 ue dálares ciii uesauisa e dpscnvolviiiieiitr~. rni le nfrrwer 30.000 coltbniadores dcoicados a ocsoii;sa a dcseiivolviincnto. 

~ ..................... 

equi~amentos e sistemas de teiecomunicacões com aualidade No Brasil, através de varias laborai6rioS. a orsa"irac~o ~ i e k &  
compatível com o grau de eficiência que sé exige ho j i  em dia. brasileira dedica-se a um amplo programa nasonal ' 

de desenvolvimento de produtos e sistemas, contribuindo, dess A mais completa linha de telecomunicepaes. forma, para a geração de tecnologia local. Esta atividade esta 
Foi esse acervo tecnol6gico. somado A longa integraç.30 no integrada ao programa mundial de pesquisa e desenvolvimento 
pais, que possibilitou o desenvolvimento da mais completa linha que confere A Siemens sua comprovada capaclteçáa 
de eauioamentos detelecomunicac6es do Brasil. ternir;)~ ,~~~ ~- . . . . . . . . . 
~ t r a v &  de suas coligad&nacionais Equitel S.A.. instalada em A qualidade de sua diversificada linha de produtos 6 o 
Curitiba, e E.E. Equipamentos Eletrônicos S.A., sediada no resultado da intesracão das tecnolosias nas Areas de 
R'" de Jane'io. s3o proudz das cen1ia.r talrfôn'cas p:.blicas CPA c'c1iot"cn ca. tc l~co; i i~ i i iwc~es.  elzríinica e e etromtdicna. 
na tecnica EWSD o i ~ i a ' s  CPH. reiitia r tc cx p:ibVcas 2 priuadas, A rstri.t.ra no~s i r i a l  e runiercal ua S emens liras'eira 
equ:pamentos de liansin ssão c inpn 530, ceiitras PARX ue conipr~citrle 11 Ihui CBS e 8 li 2;s. empregando 11.000 pessoas. 

Tecnologias integradas Siemens.Qualidade de ponta a ponta I 
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INDICADORES ZUM PARA AVALIAÇÃO 
DA EFICÁCIA DE SISTEMAS 

Maj OEM Vicente Luz 

Muitas indústrias, nas quais se prevê um crescimento acelerado 
nos anos 80 - eletrônica. telecomunicação, equipamento de escrltório, 

instrumentos de precisão, máquinas-ferramentas e todos os tipos 
de equipamento militar - se sofisticarão tecnologicamente, objetivando maior 

eficácia e simplificação de produtos e de processos. Esta tendência tornará ainda mais 
crltica a necessidade de se implementar, nos países em desenvolvimento, 

modelos e métodos quantitativos para análise, acompanhamento e 
oredicão de características associadas com a eficácia de sistemas 

imp,antados ncsscs países. Ta~s características. incluindo 
confiabilidade c manutcnibilidade. quando quantificiveis. 

colocam à disposição dos sintetistas e dos analistas indicadores 
extremamente úteis na avaliação de sistemas. 

O presente trabalho trata de um conjunto de indicadores, 
cada qual com um poder de síntese e análise, adequados à avaliação de sistemas, 

desde a ótica organizacional até a ótica física do sistema em si  mesmo. 
O efeito de afastamento ou aproximação, com relação ao sistema, 

levou a denominá.los indicadores zum ("zoam"). 

1. INTRODUÇAO 

Os sistemas físicos estão, na maioria 
dos casos, integrados a um sistema organi- 
zacional. Aliás, quando isto não acontece, 
desde a fase de concepção ou de aquisição 
de um sistema, sua eficácia e seu custo fi- 
cam seriamente comprometidos durante to- 
do o seu ciclo de vida. 

A crescente evolução tecnológica e 
administrativa, com especialização em cam- 
pos cada vez mais restritos, parece abrir es- 
paço para a análise de sistemas físicos inte- 
grados à síntese dos sistemas organizacio- 
nais do qual fazem parte. No campo mi- 

litar, este fato leva à discussão com relação 
a considerar-se como sistema de arma aqui- 
lo que se pode assistir em operação militar 
ou tudo que, no teatro de operações e nos 
"bastidores", contribui para o ccirnprimen- 
to da missão militar. Uma úti l  analogia com 
um iceberg pode auxiliar nesse problema 
semântico. 

Para fins práticos e realistas, entretan- 
to, todo aquele iceberg deve ter a sua efi- 
cácia avaliada por algum meio. 

O presente trabalho coloca novo en- 
foque em assuntos tratados por EVERETT 
L. WELKER, em 1966, e IGOR BAZOVS- 
KY, em 1976, este último em trabalho que 
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realizou, com o Engineering Handbook 
Office of the Research Triangle Institute, 
para o US Army Materiel Command. 

Objetiva-se, aqui, apenas iniciar um es- 
tudo que, no seu prosseguimento, deman- 
dará, certamente, a utilização de modelos 
e métodos quantitativos, particularmente 
aqueles baseados na estatística e na teoria 
da probabilidade. 

Em várias situações a palavra sistema 
se adequa também a qualquer subsistema, 
podendo representar partes, subconjuntos e 
menores itens do sistema. Com este sentido 
será utilizada aqui. 

I 2. INICIAÇÃO AO ESTUDO DE 
EFICACIA DE UM SISTEMA 

a. Eficácia do sistemâ como funfio 
das exigências de uso, condição do sistema 
e características de desempenho 

Frequentemente, projetistas, vendedo- 
res e usuários têm pontos de vista bastante 
diferentes do que venha a ser a função de- 
sejada para o sistema. Na análise final, o 
ponto de vista dos usuários deve prevale- 
cer. Pode-se dizer que os usuários fornecem 
o ambiente do sistema, os projetistas sua 
hereditariedade e a eficácia do sistema en- 
globa ambos, incluindo as suas interações. 

Uma descrição mais precisa da eficácia 
exige uma consideração relativa a tempo, 
sob os dois pontosde vista. Deve-se analisar 
as exigências de uso, atribuídas ao sistema, 
em termos de tempo e devemos também es- 
tudar a condição do sistema, em termos de 
tempo, verificando como ela é influenciada 
pelas características de engenharia, pelas so- 
licitações ambientais e de desempenho. 

Uma classificação dual de tempo pode 
ser adotada como se segue: 

- exigência de uso 
1. A operação do sistema é exigida. 
2. A o~eracão do sistema não é exi- 

I gida. 
2.1. nenhuma operação é progra- 

mada; 

2.2. o sistema está armazenado (co- 
mo um sobressalente). 

- condição do sistema 
1. 0 sistema está em condição de ser 

operado. 
2. O sistema não está em condição de 

ser operado. 
2.1. A ação de reparo está sendo 

programada. 
2.2. A ação de reparo está em an- 

damento: 
2.2.1. ~ re~aracão  da manu- 

ienção; ' 
2.2.2. localização da falha; 
2.2.3. o repara0 está sendo 

realizado; 
2.2.4. o reparo realizado está 

sendo verificado. 
2.3. A ação de reparoestásuspensa: 

2.3.1. aguardando peças; 
2.3.2. a oficina de manuten- 

ção está fechada, em 
consequência de calen- 
dário normal de traba- 
lho; 

2.3.3. atraso no reparo em 
decorrência de outro 
trabalho de maior prio- 
ridade. 

Um terceiro ponto de vista na eficácia 
do sistema é aquele relativo a característi- 
cas de desempenho, obtida pela adequação 
do projeto ao desempenho da função dese- 
jada para o sistema, quando operado apro- 
priadamente. 

Pretende-se, aqui, apenas expor uma 
estrutura lógica com os três elementos - a s  
exigências do uso, a condição do sistema e 
as caracter~kticas de desempenho - relacio- 
nados ao tempo como denominador co- 
mum, para que se possa identificar mais 
precisamente o conceito de eficácia do sis- 
tema. 

Alguns termos são responsáveispor 
problemas semânticos, pois têm sido usa- 
dos com vários sentidos. Em conseqüência, 
incluir-se-ão, adiante, várias definições, crí- 
ticas para o conceito de eficácia do sistema. 
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b. Eficácia do sistema como combina- de ser feito por meio de uma análise das 
ção de presteza operacional, confiabilidade exigências de uso e da condição do sistema, 
da missão e adequação do projeto em conjunto ou separadamente. Podemos 

adiantar que a presteza operacional é um 
Três perguntas básicas devem ser res- dos indicadores zum. 

pondidas, quando se analisa a eficácia do 
sistema: 

I ? )  Está o sistema pronto a operar 
quando solicitado a fazê-lo? 

2?) 0 sistema continuará a operar 
com a duração exigida, supondo afirmativa 
a primeira pergunta? 

3?) O sistema cumprirá o objetivo de- 
sejado da missão, supondó afirmativas am- 
bas perguntas anteriores? 

A primeira pergunta trate da presteza 
operacional, a segunda da confiabilidade da 
missão e a terceira da adequação do proje- 
to. Cada um destes três conceitos é depen- 
dente das exigências do uso, da condição 
do sistema e das características de desem- 
penho. O tempo é um elemento critico, 
tanto para a presteza operacional como pa- 
ra a confiabilidade da missão, sendo, entre- 
tanto. de menor importância para a adequa- 
ção do projeto. Portanto, é necessário veri- 
ficar-se como o tempo participa, o que po- 

3. CATEGORIAS DE TEMPO 

A seguir, uma varidade de categorias 
de tempo será citada e identificada. Poste- 
riormente, serão discutidos a natureza e o 
efeito das superposições e interações exis- 
tentes entre elas. Vide figura 1. 

a. Baseadas em exigências de uso 

A expressão exigências de uso leva 3 
seuuinie div'são do calendário de temoo: 

" 1  ) Tempo em operação - 
é aquele intervalo durante o qual a opera- 
ção do sistema é desejada. Em outras pala- 
vras, o sistema estará em operação durante 
este tempo se estiver em uma condição de 
ser operado. Esta categoria não está indica- 
da na figura 1. 

Fig. 1 - Relações entre as categorias de tempo relativas a um sistema 
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Fig. 2 - Conceitos associados com eficacia de um sistema 

TEMPO 
AOMINISTRATIVO 

I 
I 

I 
CM CONFIABILIDADE PRESTEZA APEDIJAÇ~D 

NA MISSAO OPERACIONAL DO PROJETO 

TEMPO DISPONIBILIDADE 
ARMAZENADO LIVRE OPERACIONAL 

I 

TEMPO PARA 
MODIFICAÇ~O 

TEMPO 
DE ALERTA DE REAÇAO 

TEMPOOPERANDO 
ICONFIA8ILIDAOEI- 

- 

DA DISPONIBILIDADE 

C - DISPONIBILIDAOE 
INERENTE 

- 

TEMPO 
INOPERANTE 
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2)  Tempo livre - é aquele intervalo de 
tempo durante o qual o sistema é progra- 
mado fora de serviço, em condições ou não 
de ser operado. 

3) Tempo armazenado - é aquele in- 
tervalo durante o qual o sistema é um so- 
bressalente - é um sistema extra colocado 
em serviço somente quando solicitado em 
caso de reposição. 

b. Baseadas na condição do sistema 

As categorias de tempo relacionadas à 
condição do sistema são listadas abaixo. As 
categorias mais críticas são subdivisões que 
se relacionam com as atividades com as 
quais o equipamento está envolvido e se en- 
contram representadas na figura 1. Istosigni- 
fica dizer que. se o sistema está inoperante, 
o que é que nós estamos fazendo para res- 
taurá-lo a um estado operável? As princi- 
pais categorias são as seguintes: 

1) Tempo operante - é o intervalo du- 
rante o qual o sistema está sendo ou pode- 
ria ser operado, isto é, está em condições de 
desempenhar as funções exigidas. 

2)  Tempo operando - é  aquela parcela 
do tempo operante du ra~ te  o qual o sis- 
tema está sendo operado. E um tempo bási- 
co para confiabilidade, sendo importante 
diferenciá-lo do tempo operante. 

3) Tempo inoperante - é  aquele inter- 
valo durante o qual o sistema está em um 
estado de falha, não podendo ser operado 
sem alguma atividade relacionada à manu- 
tenção ou reparo. As categorias que se se- 
guem são parcela de sua subdivisão. 

4) Tempo administrativo - é aquele 
intervalo do tempo inoperante durante o 
qual ordens de serviços de manutenção an- 
teriores ou posteriores à iniciação real da 
ação de manutenção. Em conjunto com o 
tempo logístico, constitui o chamado tem- 
po espera do sistema. 

5)  Tempo logístico - é  aquele interva- 
lo do tempo inoperante durante o qual a 
atividade de reparo tenha sido suspensa. en- 
quanto se aguarda a chegada de partes so- 
bressalentes. 

6) Tempo de reparo ativo ou de manu: 
tenção - é aquele intewalo do tempo ino- 
perante durante o qual as atividades associa- 
das com reparo estão sendo realizadas. Ele 
inclui uma variedade das seguintes ativida- 
des: preparação, localização da falha, repa- 
r? real, teste do equipamento e verificação. 
E básico para confiabilidade. 

4. CONCEITOS BASICOS PARA 
O ESTUDO E AVALIAÇÃO DA 
EFICACIA DE UM SISTEMA 

a. Um estudo completo das categorias 
de tempo listadas anteriormente e daquelas 
contidas na figura 1 é, por certo, essencial 
na avaliação da eficácia de qualquer siste- 
ma. Deve ser acrescentado, naturalmente, 
um tratamento relativo à adequação do 
projeto para incluir a capacidade do siste- 
ma para o cumprimento dos objetivos da 
missão, quando estiver operando apropria- 
damente. Este estudo das categorias de 
tempo será facilitado pela introdução de 
termos que identificam características de 
cada categoria, tais como médias, razões e 
distribuições estatísticas, bem como in- 
cluindo as inter-relações entre categorias. Já 
foi, por exemplo, feita referência ao termo 
confiabilidade e procuraremos introduzir 
e definir muitos outros termos. Embora es- 
tes termos sejam definidos em uma lingua- 
gem quantitativa, é importante lembrar que 
um entendimento completo e quantitativo 
da eficácia do sistema não é realizado pela 
avaliação. de todas aquelas quantidades. 
Muitas relações de troca ou compromisso e 
considerações especiais são críticas para 
cada sistema particular. No presente ins- 
tante, se está meramente identificando os 
conceitos que devem ser analisados. Portan- 
to, não estamos fazendo a própria análise. 

b. Uma apresentação gr8fica dos con- 
ceitos 

Uma indicação das inter-relaçõesé mos- 
trada na figura 2 e a referência a esta figura 
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I pode auxiliar no entendimento dos indica- 
dores que se seguem. 

I c. Conceitos baseados em uma simples 
categoria de tempo 

1 ) Confiabilidade - é a probabilidade 
de que um sistema operará satisfatoriamen- 
te por, pelo menos, um dado intervalo de 
tempo, quarido usado sob condições especi- 
ficadas. A obtenção da probabilidade se faz 
a partir dos registros de uma medida de du- 
ração do uso, a partirdos quais se calcula 
o seu valor médio entre falhas. Tais medi- 
das - médias - entre-falhas, denominadas 
unidades de vida, são normalmente as se- 
guintes: tempo de operação, ciclos, distân- 
cia (quilometragem), tiros dados, tentativas 
para operar etc. 

Outras medidas de confiabilidade de 
sistemas são utilizadas, porém sesituam fo- 
ra do escopo do presente trabalho. 

2) Manutenibilidade - é a probabili- 
dade de que um sistema será mantido ope- 
rando satisfatoriamente ou será restaurado 
às condições especificadas, desde que as 
ações de manutenção se realizem de acordo 
com procedimentos e recursos prescritos. A 
obtenção da probabilidadepode ser feita a 
partir do registro de algumas medidas, tais 
como: tempo-médio-de-reparo, tempo-mé- 
dio-de-manutenção, tempo-médio-de-restau- 
ração de sistemas etc. 

Cabem, aqui, algumas:considerações a 
respeito de dois conceitos; contidos na fi- 
gura 2 e que não foram suficientemente 
abordados, apesar de sua forte associação 
com a eficácia de um sistema. 

Os dois conceitos - confiabilidade da 
missão e adequação do projeto - são estrei- 
tamente vinculados a solicitações específi- 
cas da missão do usuário do sistema. Defi- 
ne-se confiabilidade da missão como a pro- 
babilidade de que o sistema operará em um 
modo apropriado para a duração da missão, 
consideradas as condições de uso e o fato 
de que está operável neste modo no início 
da missão. De maneira mais simples, a con- 
fiabilidade da missão é a probabilidade de 

que não ocorra nenhuma falha durante uma 
simples missão, desde que o sistema esteja 
operando no seu início. A adequação do 
projeto é a probabilidade de que o sistema 
complete com sucesso a missão, se o opera- 
do dentro de especificações de projeto. 
Assim, a adequação do projeto é concer- 
nente à capacidade inerente do sistema pata 
fazer seu trabalho quando em operação. E, 
portanto, um conceito independente de 
qualquer categoria de tempo, sendo, entre- 
tanto, imprescindível na consideração da 
eficácia do sistema. 

d. Conceitos baseados em relações en- 
tre categorias de tempo 

Cada um dos conceitos é um quocien- 
te de alguma parcela de tempo "bom" 
com, normalmente, a soma deste tempo 
"bom" com algum seu complementar tem- 
po "mau". 

Embora se possa construir vários quo- 
cientes, da forma anteriormente descrita, a 
partir das categorias de tempo contidas na 
figura 1, alguns quocientes são de maior 
utilidade e tradição. Tais quocientes e os 
respectivos conceitos estão a seguir descri- 
tos: 

-presteza operacional - é a probabi- 
lidade de que, em um instante qualquer de 
tempo, o sistema esteja ou operando sa- 
tisfatoriamente ou pronto para ser coloca- 
do em operação quando solicitado, desde 
que usado sob determinadas condições, in- 
cluindo um admissível tempo de advertên- 
cia (categorias de tempo de alerta e de tem- 
po de reação). 

O quociente para presteza operacional 
(PO) é 

PO = 
TEMPO OPERANTE - - b 

TEMPO TOTAL a +  b +  c 

onde as letras minúsculas se referem As ca- 
tegorias de tempo contidas na figura l .  

- disponibilidade operacional - é a 
probabilidade de que o sistema, quando 
usado em condições especificadas e em um 
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ambiente de suprimento real, operará satis- O quociente para disponibilidadeope- 
fatoriamente em um dado instante. racional (DO) é 

DO = 
TEMPO OPERANDO - d -- 
TEMPO OPERANDO + TEMPO INOPERANTE d + c 

- disponibilidade alcançada - é a pro- nuais etc . . .) operará satisfatoriamente 
babilidade de que o sistema, quando usado em um dado instante. 
em condições especificadas e em um am- O quociente para disponibilidade al- 
biente de suprimento ideal (isto é, ferra- cançada (DA) é 
mentas disponiveis, peças, mão-de-obra, ma- 

DA = 
TEMPO OPERANDO d 

=- 
TEMPO OPERANDO + TEMPO EM MANUTENÇAO d + e + f 

- disponibilidade inerente - é a pro- mento, operará satisfatoriamente em um 
babilidade de que o sistema. auando usado dado instante I - - . . . . - .- . . . -. 
em condições especificadas, sem considerar- O quociente para disponibilidade ine- 
se qualquer manutenção programada ou rente. também conhecida como intrínseca 
preventiva, em um ambiente ideal de supri- (DI), é 

DI = 
TEMPO OPERANDO d =- 

TEMPO OPERANDO + TEMPO DE Mnt CORRETIVA d + f 

Outros conceitos podem ser criados, 
com base em relações entre categorias de 
tempo contidas na figura 1, dependendo 
apenas do interesse e da utilidade para a 
organização a quem o sistema se integra. 

E interessante salientar-se que os va- 
lores a serem utilizados em PO, DO, DA e 
D I  são a média, em cada categoria, de tem- 
po e que, em conseqüência, possuem dis- 
tribuições estatísticas particulares. 

5. EFICACIA DE UM SISTEMA 

A figura 2 fornece uma idéia da estru- 
tura que expressa a eficácia de um sistema. 

Nela podem ser ressaltados vários aspectos. 
O primeiro, e mais imediato, é que a 

eficácia é diretamente influenciada pela 
confiabilidade na missão, presteza opera- 
cional e adequação do projeto. Este aspecto 
é uma constatação e uma resposta às três 
perguntas básicas formuladas no item 2.b. 

O segundo aspecto é a absoluta inde- 
pendência que o conceito adequação do 
projeto desfruta perante as categorias de 
tempo. 

Um terceiro aspecto é a estreita de- 
pendência que a eficácia do sistema possui 
com relação à missão. Cada missão, por si, 
altera a eficácia do sistema, levando, em ca- 
sos extremos, a torná-lo ineficaz. 
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5 oportuno, com base em tudo o que 
se viu até aqui no presente trabalho, concei- 
tuar-se eficácia de um sistema: 

"E o grau e a extensão com que um 
sistema atende i s  exigências de de- 
sempenho da missão, durante certo 
pertódo ou quando solicitado (para 
sistemas de um disparo), sob condi- 
ções especificadas. " 

Uma importante constatação que se 
pode fazer é que a partir das missões possí- 
veis devidamente ponderadas pelas suas re- 
levâncias devem ser elaborados os objetc- 
vos que o usuário preconiza para o sistema. I Avaliar a eficácia do sistema é, comparando 
aqueles objetivos estabelecidos com o de- 
sempenho do sistema, constatar-se com que 
grau e extensão as exigências de desempe- 
nho da missão foram atendidas. 

O parágrafo anterior confere ao usuá- 
rio a grande responsabilidade de conhecer, 
de forma clara e realística, as missões que, 
em última análise, são o ambiente do siste- 
ma determinante da confiabilidade na 
missão, conforme se antecipou no item 2.a. 
Naquela oportunidade também se disse 
que o projetista fornece a hereditariedade 
do sistema, o que, em resumo, é concreti- 
zado pela adequação do projeto. Tal ade- 
quação é crescente, indo desde a concepção 
do sistema, passando pelo desenvolvimento 
experimental, para finalizar na produção do 
sistema. 

A presteza operacional, como um indi- 
cador zum ("zoom"), é objeto de comentá- 
rios que se seguem. 

6. IND.ICADORES ZUM PARA 
AVALIAÇAO 

Os quatro conceitos e respectivos quo- 
cientes, apresentados no item 4.d., são os 
indicadores zum objeto deste trabalho e 
cuja inter-relação procurou-se representar na 
figura 2, com base em categorias de tempo 
contidas na figura 1. 

Acredita-se que, apenas a analogia, su- 
gerida existir, entre o efeito de aproxima- 
ção e afastamento dos conjuntos de lentes, 
conhecidos como zum ("zoom"), seria su- 
ficiente para compreender-se a mensagem 
contida nos indicadores: 

- presteza operacional; 
- disponibilidade operacional; 
- disponibilidade alcançada; e 
- disponibilidade inerente. 

Evidentemente, não se pode perder a 
oportunidade para enfatizar o maior poder 
de síntese da presteza operacional, que for- 
nece aos sintetistas, c o r  a ótica organiza- 
cional em sua maior expressão, um instru- 
mento bastante útil para avaliação da efi- 
cácia do sistema. 

No pólo oposto, a disponibilidade ine- 
rente fornece ao analista um instrumento 
com maior poder de análise sob a ótica f ísi- 
ca do sistema em si mesmo. 

Nos niteis intermediários, as disponi- 
bilidades operacional e alcançada fornecem, 
para outros níveis hierárquicos, instrumen- 
tos úteis para a avaliação da eficácia do sis- 
tema físico com diferentes graus de integra- 
ção com a organização. 

A natural e crescente sofisticação tec- 
nológica do setor industrial como um todo 
adiciona algumas implicações com relação à 
efic6cia dos sistemas. Particularmente, a 
confiabilidade e a manutenibilidade dos sis- 
temas podem ser afetadas adversamente, re- 
sultando obtençiio de maiores relações 
custo/eficácia durante a vida dos referidos 
sistemas. 

Pode-se afirmar que as considerações 
contidas no presente trabalho têm como al- 
vo grande parcela do setor industrial. Par- 
ticularmente, o esperado crescimento, nos 
anos 80, das indústrias de eletrônica, tele- 
comunicações, equipamento de escritório, 
instrumentos de precisão, máquinas-ferra- 
mentas e todos os tipos de equipamento 
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militar, entre outras, exige, nos países em 
desenvolvimento, uma elevada preocupa- 
ção. por parte daqueles que detêm o poder 
de compra, no sentido de desenvolver me- 
todologias para avaliação de eficácia dos 
sistemas, a serem adquiridos ou desenvol- 
vidos. 

Parece razoável alertar-se que é ne- 
cessário um exercício continuado na aplica- 
ção daquelas metodologias. Tal exercício 
possibilita concretizar uma maior integra- 
ção dos sistemas físicos com os sistemas or- 
ganizacionais. Por extensão, semelhante in- 
tegração será alcançada com relação à orga- 
nização maior que é o país. 

Somente Governo e Indústria, num es- 
forço conjunto, poderão desenvolver meto- 
dologias, gerais e particulares, que resultem 
desejada eficácia de sistemas de toda a 
natureza. 
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O Novo M-113 já opera na Tropa 

Após anos de pesquisas e desenvolvimento, ao la- 
do do CTEx, a Moto Peçasentregou ao Exército Bra- 
sileiro a primeira pré-série de oito unidades do M-113. 
um carro blindado para transportede tropa totalmen- 
te renovado, com o mesmo desempenho na água, na 
lama e em terrenos adversos, com a vantagem de ser 
mais econômico, mais resistente e mais confiável. 
Alémde dominar a tecnologia, conforme está demons- 
trando o desempenho dos primeiros carros na tropa, 
a Moto Peças S.A. Transmissões e Engrenagens 
encontra-se equipada 
com pessoal treinado 
e equipamentos es- 
pecializados para, a 
curto prazo, moder- 
nizar todos os carros 
M-113 do Exército 
Brasileiro.como tam- 
bém lançar um pro- 
grama de exportação 
de kits para repoten- 
cialização dessas via- i 
turas - de 60 a 80 ; 
mil - que equipam i 
as forças militares de 
todo o mundo. O 
processo de moder- 
nizacão do M-113 

estas transformações estão sob constante observação. 
sendo revistas e melhorada a cada instante pelo De- 
partamento de Engenharia da Moto Peças. objetivan- 
do sempre maior desempenho e aperfeiçoamento do 
carro. Dentro desta preocupação, é bom lembrar que 
a Moto Peças é a primeira empresa de material bélico 
do Brasil a adquirir equipamentos especializados no 
alinhamento das rodaç de apoio das lagartas. Outro 
avanço é no sistema de comunicações, que foi ampla- 
mente modernizado. permitindo a instalação de ou- 

tros grupos de esta- 
ções de rádio, com 
a obtenção de mais 
qualidade e alcance. 
Ainda dentro dessa 
mesma linha de pro- 
dutos, a Moto Peças 
ja tem prontos os 
protótipos do carro 
de comunicação e 
do carro de coman- , .- 

: 'j do, em forma de 
1 kits. para serem im- 
: plantados em uni- 
: dades comuns. Lo- 
i calizada no setor in- 

' dustrial de Sorocaba, 
com três unidades de 

que 'a Moto Peças est8 colocando a serviço do Exér- pesquisas e produção, a Moto Peças S.A. Transmissões' 
cito, para modernização do seu parque bélico. con- e Engrenagens, empresa do Grupo Sifco, 6 uma das 
siste. basicamente, na retirada do trem de forças maiores fabricas do setor, no Pais. Seus produtos são 
original (motor e transmissão), sistema de arrefeci- coroa e pinhão, satélite e planetario, engrenagens de 
mente. além da remoçb de suportes para se adapta- câmbio e eixos para caminhões, ônibus e tratores, ga. 
rem ao novo kit. A câmara do novo motor (um OM- 
352-A, e do sistema de arrefecimento foi submetida rantidos através de eficiente controle de qualidade, 

a um retrabalho de solda em aluminio. Completam o bem conceituados nas montadoras da indústria auto! 
projeto do kjt a da caixa de transferen. mobillstica e no rnercâlo interno e externo de re- 
cia, com a instalação de novas engrenagens. Todas posição. i 
MOTO PEÇAS S.A. TRANSMISSÕES E ENGRENAGENS 
Avenida Hollingsworth 719 CEP 18100 
Sorocaba-SP Telex (0152) 145MPTE 8R 
Fone 329444 (01 52) 
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INTRODUÇÃO AO ESTUDO DE FIBRAS ÓPTICAS 

SUMARIO naliração cada vez maiores. Em conse- 
qüência. as larguras de faixas necessárias e 
as freqüências envolvidas vêm constante- 

l ?  PARTE mente crescendo, trazendo consigo proble- 
mas de ruído, interferência e congestiona- 

1. INTRODUÇÃO. mento do espectro radioelétrico. 
2. EVOLUÇAO CRONOLOGICA DAS Uma solução para o problema de áreas 

COMUNICAÇOES 6PTICAS. já saturadas é a utilização de transmissão 
3. PRINCiPIOS DE FUNCIONAMENTO. por cabos coaxiais que, entretanto, apresen- 
4. PARAMETROS BÁSICOS DE tam, no estado atual da arte. limites supe- 

TRANSMISSÃO EM FIBRAS 6PTI- riores de transmissão de freqüência (até fai- 
CAS. xas de 60 MHz) que não permitem maiores 

5. TIPOS DE FIBRAS PRINCIPAIS. expansões. Além disto, os custos envolvi- 
6. FABRICAÇAO DE FIBRAS. dos muitas vezes inviabilizam um enlace de 

maiores dimensões, quer pelo preço do 
próprio cabo, como pela necessidade de re- 

2a PARTE aetidoras, obras civis etc. 

7. SISTEMAS DE COMUNICAÇOES 
6PTICAS. 

8. CARACTER~STICAS DOS COMPO- 
NENTES DE UM SISTEMA OPTICO. 

9. APLICAÇOES DOS SISTEMAS DE 
TRANSMISSAO POR FIBRAS 6PTI- 
CAS. 

10. o PROGRAMA BRASILEIRO DE FI- 
BRAS 6PTICAS. 

11. CONCLUSOES. 

1. INTRODUÇAO 

A demanda crescente das necessidades 
em comunicações exigem enlaces com ca- 

Deste modo, tem-se estudado a aplica- 
ção de outros meios físicos de transmissão 
em áreas saturadas, como é o caso das fi- 
bras óoticas. 

2. EVOLUÇAO CRONOLOGICA DAS 
COMUNICAÇOES OPTICAS 

SBculo XIX -RENAISSANCE VENETION 
percebeu que o raio de luz 
acompanhava a curvatura de 
vidros de sua fabricação; 

1870 - JOHN TYNDALL demons- 
trou este princípio na British 
Royal Society; 

i. Militar de Ciència eTecnologia, Rio de Janeiro, 2 (11: 71-82, janlrnar 1985 71 
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1880 - ALEXANDER GRAHAN 
BELL tenta a transmissão de 
VOZ em um raio de luz com 
um eouioamento chamado 
~oto fone j  

1910 - Estudos teóricos de HAN- 
DROS e DEBYE para guias 
de ondas dielétricas: 

1920-1 930 - Intensificação de estudos so- 
bre comunicações ópticas sus- 
pensos ao final do período; 

1950 - Van Hell, Hopkins e Kapony 
desenvolvem fibra flexível 
para aplicação na medicina; 

1954 - Desenvolvimento do MASER 
( rnicro wave arnplification by 
stirnulated ernission of radia- 
tion - h  = l .24 cm); 

- Kapony desenvolveu revesti- 
mento de vidro e criou o ter- 
mo fibra óptica; 

1960 - Theodore Maiman, de Hughes 
Aircraft Co., inventa o LA- 
SE R (light amplification by 
stirnulated ernission of radia- 
tionl; 

1966 - K.C.KO0 e G. A HOCKMAN. 
do Standard Telecommunica- 
tion Laboratories (STL - In- 
glaterra), propõem a utiliza- 
ção de fibras em telecomuni- 
cações a médias distâncias 
desde que tenham perdas de 
até 20 dB/km; 

1969 - N IPPON SHEET G LASS CO. 
e a NEC produzem em con- 
junto a primeira fibra para 
comunicações - "Selfoc" - 
perdas acima de 100 dB/ km; 

1970- KAPRON, KECK e MAU- 
RER, do STL, anunciam fi- 
bras de silício difundido com 
perdas de até 20 dB/ km; 

1974 - Cientistas da Corning Glass, 
Bell, STL e Southampton 
University anunciam fibras 
com perdas inferiores a 4 dB/ 
km; 

Atualmente, já se conseguem fibras 

com perdas menores que I dB/ km, particu- 
larmente no Japão. 

3. PRINCCPIOS DE FUNCIONAMENTO 

Quando um raio de luz incide na su- 
perfície de contato de dois materiais trans- 
parentes de índice de refração N1 e N2 di- 
ferentes, parte da luz é refratada e parte é 
refletida. 

Fig. 1 - Refração e reflexão de um raio de luz 

1 
I RAIO 
I REFRATADO 

A refração é descrita pela lei de 
SNELL, em que 

Se N, menor que N,, haverá um ângulo 
crítico de incidência 8, acima do qual a 
equação de SNELL não é mais válida, ou 
seja 

Sen 8, = N '  SenOc>l ,emque 
N 2 

não haverá raio refratado, ou seja, todo o 
raio incidente é refletido. 

Desde que o ângulo de reflexão seja 
igual ao ângulo de incidência, os raios expe- 
rimentarão múltiplas reflexões. 
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I Fig. 2 - Confinamento de raios luminosos em 
fibras ópticas 

Usando a lei de SNELL para o cálculo 
do ângulo máximo 00, chega-se a Sen 00 
=J N: - N: = abertura numérica = NA. 

HA dois aspectos de propagação não 
explicados em termos de geometria óptica: 

a. O campo eletromagnético não é in- 
terrompido abruptamente na junção e sim 
penetra um pouco (alguns comprimentos 
de onda); 

h. O ângulo 00 só pode ser tomado 
em valores discretos e o raio transmitido 
correspondente a um valor particular deste 
ângulo é chamado MODO. 

O número de modos suportados por 
uma fibra é dado pela expressão 2 X área 
do núcleo X (NA)?.  .X? 

Por exemplo. uma fibra tipica com 
50 p m de diâmetro pode transmitir 1250 
modos. 

4. PARÃMETROS BASICOS 
DE TRANSMISSÃO EM FIBRAS 
OPTICAS 

São dois os parâmetros básicos: 
-Atenuação - diminuição gradativa 

da potência óptica que se propaga na fibra. 
- Dispersão - alargamento temporal 

dos pulsos transmitidos, reduzindo a largu- 
ra de faixa e a capacidade de transporte de 
informação. 

a. Fatores determinantes da atenuação: 
-absorção do material -causada pela 

presença de impurezas (ions metálicos), dis- 
sipando a potência transmitida em forma 
de calor; 

- espalhamento do material - varia- 
ções da densidade do material (composicão, 

térmica, pressão, bolhas etc.) provoca varia- 
ção do índice de refracão, desviando a tra- 
jetória retilinea dos raios. Mecanismos de 
espalhamento mais conhecidos: Rayleigh 
(mais importante - perturbações molecu- 
lares menores que o comprimento de onda 
guiado), Mie (perturbações comparáveis 
com o tamanho do comprimento de onda), 
Raman estimulado e Brillouin estimulado 
(efeitos não lineares causados por uma in- 
tensidade de campo elevada na fibra); 

-espalhamento do guia de onda - 
causado por irregularidades dimensionais na 
superfície de separação entre o núcleo e a 
casca (variação do diâmetro do núcleo ou 
diferença do índice de refração núcleo/cas- 
cai. Também conhecido como espalhamen- 
to de acoplamento de modos ou espalha- 
mento linear; 

- outros fatores: radiação em face de 
curvatura da fibra. modos vazantes e perdas 
na casca. 

b. Solução para a atenuação: 
- matérias-primas ultrapuras (algu- 

mas partes por milhão); 
- processo de fabricação que garan- 

tam homogeneidade e precisão dimensional 
ao longo da fibra. 

c. Fatores determinantes da dispersão: 
- dispersão do material - o índice de 

refração do núcleo depende dos compri- 
mentos da onda. causando diferenças entre 
as velocidades dos componentes espectrais 
da fonte de luz usada. Também conhecida 
como dispersão intramodal ou cromática; 

-dispersão modal - causada pelas di- 
ferencas na velocidade de grupo de virios 
modos ou raios. Também conhecida como 
dispersão intermodal, multicaminho, multi- 
modo ou monocromática; 

-dispersão de guia de onda - causada 
pela dependência da constante de propaga- 
ção (0) com a freqüência de um determi- 
nado modo ou raio. Também conhecida co- 
mo dispersão de modo. 

Em geral 6 insignificante em relação 



DESENVOLVIMENTO 
E TECNOLOGIA 

aos fatores de dispersão anteriores. 

d. Solução para a dispersão: 
- uso de fontes luminosas de pequena 

largura espectral (laser ou led); 
-fibras especiais ern que o índice de 

refracão do iiúcleo varia convenientemente 
para que os raios mais longos atravessem, 
em média, regiões com indice de refracão 
menores que os raios menores (fibra de ín- 
dice gradual). 

5. TIPOS DE FIBRA PRINCIPAIS 

Quanto à sua estrutura, as fibras po- 
dem ser : 

- multimodo de índice de refração 
degrau (N1 constante); 

- monomodo (ou unimodo) de índice 
de refracão degrau; 

- de índice gradual (ou gradativo). 

a. Multimodo de índice de refracão de- 
grau 

Caracteniticas 
- mais simples 
- capacidade de transmissão limitada 

(100 Mbtislseg. km) 
- N, = 1,527 
- Ni = 1,517 

Fig. 3 - Fibra rnuitirnodo de indice de refração 
dearau 

Características 
- só permite transmissão de 1 modo 
- dispersão muito pequena 
- capacidade de transmissão ampla 

(10 Gbitslseg. km) 
- N1 = 1,471 
- N2 = 1,457 
- apresenta problemas operacionais 
- raios meridionais (passando pelo 

plano que contém o eixo da fibra), nos dois 
t i ~ o s  acima. 

Fig.4 - Fibra monomodo de indice de refraçao 
d e c r a n r  - 7' 

I I00um I 
c. De índice gradual (ou gradativoj 

Características 
- variação parabólica de N r  (máximo 

no eixo). 
- capacidade de transmissão interme- 

diária (1 Gbitslseg. km). 
- meio-termo entre facilidades de ma- 

nuseio e construção da multimodo e a ca- 
pacidade da monomodo. 

- Exemplo: 

Nr = 1 , 5 6 2 [ 1 4 , 0 2 2 ( ~ ) ) 3  

- raios quase helicoidais (skew) não 
cruzam o eixo da fibra.(Fig. 5)  

i w i  I N 2  
I-+-- A atenuação pode ser melhorada em 

1 - 1  função do comprimento de onda e do tipo 
1 de fibra utilizada. (Fig. 6) , 1 0 0 u m  

6. FABRICAÇÃO DE FIBRAS 
b. Monomodo de índice de refração de- I grau As fontes de luz disponíveis operam 
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na faixa de comprimento de onda de 0.8 a bastão de vidro composto de 10 mm de diâ- 
1.3 pm. Nesta faixa, as fibras baseadas em metro, onde a casca e o núcleo sáo prepara- 
sílica (Si O,) ou quartzo fundido são as dos já com o perfil de indice de refração 
que apresentam a menor atenuação óptica, desejado, pela técnica CVD. A seguir, a pre- 
além de disporem de alta resistência mecâ- foma épuxada em uma fibra de 125 p rn. 
nica e química. Na preparação da preforma parte-se 

deum tubo de sílica (Si O,) colocado em 
Fig. 5 -Fibra de índice gradual um torno horizontal munido de um carri- 

nho móvel com um maçarico de oxigênio- 
hidroaênio. Introduz-se uma mistura de va- 
pores-de Si CI, e Ge CI, junto com O,. 
Em contato com a chama (aprox. 1500°C) 
o Si e o Ge são oxidados, formando-se 
Si O, e Ge O,, liberando CI,. 

-- 
Fig. 7 -Técnica de dopagem MCVD 

l i C l 4  O> 

Fig. 6 -Atenuação em fibras 6pticas ----- --L-- 

Mantendo-se a sílica pura como rna- 
triz, aumenta-se ou diminui-se o índice de 
refração adicionando-se respectivamente 
óxidos de germânio e f6sforo (Ge O,. P2 

O,) ou óxido de boro (6, 0 3 ) .  
Há vários métodos de dopagem de fi- 

bras. 
A técnica mais usada é a denominada 

CVD (Chemical Vapor Deposition). Nela, o 
núcleo é de sílica dopada com óxido de ger- 
mânio e a casca é de quartzo fundido. 

A fabricação é dividida em duas par- 
tes. Primeiro é fabricada a preforma, um 

As pequenas partículas dos óxidos de 
silício e germânio são depositadas no inte- 
rior do tubo e vitrificadas pela ação do ca- 
lor, formando uma camada de 10 p m cada 
vez que a chama percorre a extensão do tu- 
bo. A presença de germânio aumenta o ín- 
dice de refração da sílica. Para a fibra de ín- 
dice gradual varia-se a concentração relati- 
va de Ge CI, e Si C14 a cada passe do maça- 
rico. 

Após o número necessário de passes, o 
fluxo de gases é cortado e a temperatura do 
maçarico é aumentada para 1800°C. O tu- 
bo entra em colapso radial em face da ten- 
são superficial, formando um bastão sólido 
de vidro composto. 

Na fase de puxamento, a preforma é 
colocada por cima de uma região de calor 
(2000°C) produzida por rnaçaricos, fornos 
especiais ou feixe de laser de CO, de alta 
potência (300 W). 
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Controlando-se as velocidades com 
que a preforma é alimentada na região 
quente e com que a fibra é puxada, deter- 
mina-se o diâmetro desta. Como existe um 
fluxo laminar do material nesta regiao 
aquecida, a mesma estrutura existente na 
preforma mantém-se na fibra, só que em di- 
mensões reduzidas (de 10 mm para 125 
p m). A pequena difusão do material exis- 
tente na região aquecida é benéfica por eli- 
minar eventuais degraus das várias camadas 
da pieforma Uma preforma de 30 cm de 
comprimento fornece quase 2 km de fibra. 

Fig. 8 - Puxamento de uma fibra óptica 

CURA W RECOBRIWHTO 
(FORNO OU LMPPDA W) 

n r d w ~  OE TENSAO h tü wnTRoLE MOTOR '-:;B1nA 

O encabeamento de fibras ópticas é 
basicamente o mesmo utilizado em fios mq- 
tálicos. mas com certos cuidados (P. ex. evi- 
tar torções) em face das caracter.ísticas f ísi- 
cas peculiares às fibras. Os cabos de fibras 
ópticos podem ser utilizados, por exemplo, 
em sistemas de 8.34 e 140 Mbitslseg. PO- 
dem ser citadas algumas técnicas de dopa- 
gem derivadas da CVD: MCVD (modified 
chemical vapor deposition), PACVD (plas- 
ma activated chemical vapor deposition), 
OVPO (outside vapor phase oxidation) e 
VAD (vapor phase axial deposition). 

Pode ser citado também o processo de 
fabricação por fusão convencional conheci- 
da como técnica "double crucible" (duplo 

cadinho). Os vidros compostos do núcleo e 
da casca da fibra são fundidos convencio- 
nalmente e colocados em dois cadinhos 
concêntricos (um interno e outro externo). 

A fibra é puxada do orifício da base 
do cadinho externo. 

Fig. 9 -Técnica do duplo cadinho 

CAOINHO INTERNO DF PLnTINA 

A obtenção de fibras de índice degrau 
ou gradual dependerá da saída do cadinho 
interno ser estendida ou não até a saída do 
cadinho externo. 

Apesar de todas as dificuldades de fa- 
bricação, a' evolução tecnológica tem possi- 
bilitado uma sensível melhoria na qualidade 
das fibras ópticas. Assim é que o grupo Fu- 
rukawa, do Japão, já conseguiu produzir fi- 
bras com atenuação de 0.5 dB/km e a firma 
Corning Glass já anunciou fibras de 0,16 
dE/km para comprimentos de onda e 1.55 
pm. 

Finalmente, devem ser mencionadas as 
fibras ópticas plásticas (POF), desenvolvi- 
das pelo Laboratório de Comunicações Elé- 
tricas da Nippon Telegraph and Telephone 
(NTT), para ligações a pequenas distân- 
cias. As POFs são superiores às fibras de vi- 
dro por serem de fácil manuseio, mais le- 
ves, de emendas mais simples (núcleos gran- 
des) e alta abertura numérica. 

O modelo mais recente é o PMMA-d8, 
com núcleo de poli-perdeuteromethylme- 
thacrilato e casca de methacrilato copoli- 
merfluorinado, com perdas menores que 20 
dB/km em comprimentos de onda entre 
0.65 a 0,68 pm, diâmetro do núcleo de 
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0,65 nm e abertura numérica de 0.48. Sua - junção fixa - 0,3 a 0,5 dB 
aplicação é adequada para distâncias de - acoplamento fibraldetetor - perdas 
aproximadamente 1.300 m com diodos normalmente maiores que 1 dB; 
emissores de luz (LEDs) de arseniato de gá- - repetidor - normalmente constituí- 
l io e alumínio. do de: foto detetor. amplificador e gerador- 

No Bra91. as primeiras fibras produzi- emissor de luz. Espaçamento de repetido- 
das com tecnologia desenvolvida pelo Cen- res variável de 4 a 15 km, dependendo do 
tro de Pesquisa e Desenvolvimento (CPqD) tipo de sistema; 
da Telebrás, com perdas de 40 dB/km, fo- - detetor óptico - transforma potên- 
ram utilizadas para telecomandar os tiristo- cia óptica em corrente.com funçãodetrans- 
res de potência ds ! :idrelétrica de Itaipu. ferência medida em A/W. Tipos de deteto- 

Com a inauguração, em agosto de res convencionais: PIN diodo e fotodio- 
1984, da fábrica da ABC-Xtal. em Campinas, do de avalanche APD. 
espera-se uma grande evolução no setor de - circuito de saída ou receptor - 
comunicações ópticas no Brasil. transforma corrente em tensão segundo 

uma função de transferência (trans-impe- 
dância) medida em VIA. 

7. SISTEMAS DE COMUNICAÇ6ES 
OTICAS Os sistemas de comunicações ópticas 

podem veicular transmissões digitais ou 
Diagrama esquemático de um circuito analógicas. 

típico. Diagrama em blocos de um sistema de 
transmissão digital (Fig. 1 I ) .  

Fig. 10 -Circuito trpico de comunicações ópticas O encoder transforma a seqüência de 

5 , " A L  
i l < . l i C O  

,mTc ACOstVs" i0  E"<,,ArnR 
S%.P,DA 

ae 
LUZ ILYZ1 rn,r/r,au 

- circuito excitador - recebe o sinal pulsos binários de freqüênciafoem uma se- 
de informação (de uma fonte de luz ou qüência desímbolosf - I 
mesmo de uma fonte de tensão) é transfor- -7 
mada em corrente de excitação que vai mo- 
dular o emissor de luz, através de uma fun- Este sinal modula, através de circuito 
ção de transferência (p. ex. 30 mA/V); excitador, a intensidade de luz de uma fon- 

- fonte de luz - são utilizados LA- te (LED ou LASER) de tal modo que um 
SERS (convencionais ou de semicondutor) pulso 6tico retangular com um determina- 
ou LEDS (diodos emissores de luz), depen- do período é associado a cada símbolo de 
dendo do comprimento de onda, velocida- entrada, propagando-se como raio confina- 
de de modulação, potência óptica de saída, do através da fibra ótica. 
eficiência do acoplador, custos do sistema No terminal de recepção os pulsos 
etc.); óticos são transformados para a forma elé- 

- acoplamento fontelfibra - perdas trica pelo foto detetor (Pin diodo ou foto- 
variáveis de 3 a 19 dB, dependendo dos ti- diodo de avalanche APD), amplificador e 
pos de fonte e fibra; equalizador para obter-se uma máxima rela- 

- acoplamento fibralfibra - perdas ção sinallruído. O sinal equalizado é rege- 
dependentes do tipo de junção nerado usando a referência de tempo ex- 

- iunção móvel - 1 a 1.5 dB traído do próprio sinal e decodificado para 

FlbU 
P i l W  

Ac"PL*=mo 
T I S W I I I U  
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I Fig. 11  -Sistema de transmissão digital 

recuperar a seqüência de informação ori- 
ginal. 

Os sistemas de transmissão analógica 
são particularmente utilizados para veicular 
sinais de vídeo, tendo em vista a grande re- 
dução de custo em comparação aos de ter- 
minais de vídeo digitais. 

O sinal analógico pode ser transferido 
por modulação em intensidade (IM) de por- 
tadora ótica, variando o fluxo de corrente 
na fonte de luz no entorno do nível de po- 
larização disponívei. 

O sinal de informação pode ser trans- 
mitido diretamente ou ser transladado por 
uma portadora ótica por modulações em 
amplitude (AM-IM) ou em frequência (FM- 
IM). Pode-se ainda utilizar sequências de 
pulsos variáveis como portadora rnodifican- 
do-se alguns parâmetros, p. ex. frequência 
de pulso (PFM-IM), largura de pulso (PWM- 
IM), posição de pulsos (PPM-IM) ou inter- 
valo de pulso (PIM-IM). 

8. CARACTERISTICAS DOS 
COMPONENTES DE UM SISTEMA 
6PTI C 0  

I a. Fontes de Luz 

1) Diodo emissores de luz (LED). 
E o tipo mais simples e de menor cus- 

to. 
Princípio de funcionamento -quando 

uma junção PN de um semicondutor se po- 
lariza no sentido direto, a recombinação de 
pares elétrons-buracos leva a um excesso de 
energia caracterizado pela emissão de fó- 

tons ( X  = 0,9 pm). Esta energia ou é dissi- 
pada em forma de calor (quando for não ra- 
diativa) ou provoca a emissão de luz (quan- 
do for radiativa ou espontânea). 

Os seguintes tipos de LED são os mais 
utilizados em comunicações: 

de emissão su~erficial e o de emissão 
lateral. 

O LED de emissão superficial, de área 
Deouena e alta radiância. foi desenvolvido 
;o; BURRUS especialménte para acop l i  
mento em fibras ópticas de sistemas de bai- 
xa potência (menor que 1 mW). Normal- 
mente são feitos de Ga As e GaAs AI ou 
GaAsP. 

Fig. 12 - Diodo emissor de luz de emissão 
superficial 

METAL 

Ga As H Ga Ar LED-BURRUS 
A GaAr P AIGaAr P 

CONTATO 
,0' - 50um 

S I O ~  (dissipador de te e ra tura \  
e contato térm1c3 

O LED de emissão lateral, de heteroes- 
trutura dupla, também chamado de diodo 
superluminescente, é utilizado em sistemas 
que exigem melhor desempenho e maior 
potência. Sua constituição e funcionamen- 
to assemelham-se às do LASER. 
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2) LASERS 
%o geradores de luz monocromática 

(mesmo h ) e coerente (mesma fase e em di- 
reções paralelas). 

O LASER convencional de rubi sinté- 
tico funciona a partir do acionamento de 
uma fonte de luz intensa (flash), agitando 
átomos de cromo existentes em um cilindro 
de rubi que passam para um estado metaes- 
tável, ricocheteando sucessivamente entre 
duas superfícies de espelho, sendo uma to- 
talmente refletora e outra semitrans aren- 
te. O aumento de energia provoca 8 o por 
colisões destes átomos chega a tal ponto 
que irrompe no espelho semitransparente. 

Nas comunicações ópticas são usados 
os seguintes tipos de LASER de semicon- 
dutor em que os espelhos são associados a 
uma função PN diretamente polarizada: 

Fig. 13 - Dicdo emissor de luz de heteroestrutura 

- de heteroestrutura dupla de Ga AI 
As (similar ao LED de emissão lateral); 

- de  contato amplo (saída de 100 
mW de pico); 

- de mesa ísa ída média de 10 mW). 
A utilização de LED ou LASER de- 

penderá das caracteristicas do Sistema (cor- 
rente, potência, largura de faixa e custos). 

A curva a seguir caracteriza de manei- 
ra geral as áreas de aplicação de LEDS e 
LASERS. 

b. Fotodetetores 

O fotodetetor demodula o sinal ópti- 
co, convertendo-o em sinal elétrico. 

Princípio de funcionamento - quando 

Fig. 14 - Areas de aplicação de LEDS e LASERS I 
INTENSIDADE DE LUZ ( P O ~ )  

I 

[mwl lDU LED 8 'Oo LAsER 8 I 
INTENSIOADE 

OE 
CORRENTE 

um fóton incidente com suficiente ener- 
gia atinge uma região de deplexão confi- 
nada entre duas camadas semicondutoras 
P e N, são gerados pares elétron-buracos 
que são separados pelo intenso campo elé- 
trico existente nesta região,' produzindo 
uma corrente através da junção. Polariza-se 
o diodo na região reversa, onde a caracterís- 
tica de fotocorrente varia linearmentecom a 
potência luminosa incidente, sem depender 
da tensão. Sob estas condições, a região de 
deplexão alarga-se, reduzindo a capacitân- 
cia da junção e aumentando a região de 
absorção, tendo como conseqüência um au- 
mento na sensibilidade e na velocidade de 
resposta. 

Fig. 15 - Diodo PIN I 
METAL I ) 71 METAL 1 

\ .+ 1 .. 5 i D 7  I 

Os tipos convencionais de fotodeteto- 
res são: diodo PIN e o fotodiodo de avalan- 
che APD. Este último, de construção mais 
sofisticada, é utilizado em sistemas que 
requeiram maiores valores de corrente. 

Algumas características comparativas 
são listadas a seguir: 
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n o  de fóton eletrons prod./ 

9. APLICAÇOES DOS SISTEMAS 
DE TRANSMISSÃO POR FIBRAS 
OPTICAS 

Considerando que as freqüências lu- 
minosas estão no entorno de 300 THz 
(3 x 10i4 Hz) e que uma faixa passante de 
1%, será possível teoricamente transmitir 
500 milhões de canais telefônicos ou 100 
mil canais de TV simultaneamente. Tal fa- 
cilidade, mesmo que não atingível plena- 
mente na prática, tem condições de causar 
inimaginável impacto nas comunicações de 
determinada área e ainda efeitos ainda não 
dimensionados sob os aspectos psicológicos 
e sociais de uma comunidade. Por este mo- 
tivo o Japão desenvolveu o sistema experi- 
mental HI-OVIS (Higashi-lkorna Optical- 
Visual Inforrnation Systern), na cidade de 
Higashi-l koma, de 15 mil habitantes, a 40 
km de Quioto. Lá, 168 casas dispõem de 
terminais de cabos de fibras ópticas, com 

aparelho de controle remoto (teclado alfa- 
numérico) associado ao aparelho telefôni- 
co. Assim, além das ligações telefônicas, é 
possível assistir à TV japonesa NHK, esco- 
lher um entre 29 programas diferentes da 
TV Educativa (inglês, matemática, física 
etc.), recepção de desenhos animados, jo- 
gar xadrez com um computador central, ou 
participar ativamente de qualquer programa 
de TV (transmissão bidirecional). E possí- 
vel ainda manter intercomunicação social 
com escolas, hospitais, bancos, supermer- 
cados. Polícia etc. Estudam-se as mudanças 
de comportamento daquela comunidade 
ante a existência das facilidades daquele sis- 
tema. Além disto, os sistemas ópticos já &'o 
utilizados em entroncamentos telefônicos 
e videotelefônicos de alto tráfego, teleco- 
mandamento de estradas de ferro e usinas 
hidroelétricas, comunicações, dados e con- 
trole em aeronaves e navios e também em 
cabos submarinos. 



As aplicações essencialmente militares 
ainda são bastante restritas, se considerar- 
mos seu vasto campo de utilização. Alguns 
exemplos de sistemas civis em implantação: 

- projeto Biarritz - França 
em operação a partir de 1983: serviços 
- videotelefonia, telefonia, sono- 

rização e TV a escolher entre 
12 canais FM estéreo e 15 ca- 
nais de TV; 

- projeto Yokosu ka -Japão: serviços 
- transmissão de conferência por 

TV, sinais de PABX multiplexa- 
dos. transmissão de dados em 
alta velocidade, sistema de TV 
residencial; 

- projeto Elie-rural - Canadá: servi- 
ços 
- telefonia (até 4 extensões), 7 ca- 

nais de FM estéreo, canal de da- 
dos de 56 K bitslseg; 

- Rede telefônica de Berlim Ociden- 
t a l  
- serviços: telefonia, sonorização, 

transmissão de TV etc.; 
- Projeto Bigfon - Alemanha (diver- 
sas cidades) 
- serviços: telefonia, dados, fac-simi- 
le, CA-TV, FM estéreo, videoteletonia 
etc. 
No Brasil, além do sistema de teleco- 

mandamento de Itaipu, já referido, podem 
ser citados: transmissão de sinais de voz, te- 
lefonia e telecontrole do Centro de Ope- 
rações da CESP - Cabreúva-São Paulo, 
transmissão de TV em Londrina, Paraná 
(cabo de quatro fibras com 5 km de extensão 
ligando estação distribuidora de sinais a ter- 
minal de microondas), fabricado pela Sie- 
mens alemã, e a ligação telefônica Jacarepa- 
guá-Cidade de Deus (3.5 km) da CETEL. 

(CPqD) da Telebrás e a Unicamp (Instituto 
de Física), do Programa de Comunicações - 
Ópticas. 

O programa é constituído de um con- 
junto de projetos (LASER, FIBRA ÓPTI- 
CA e ELO-34). cuio ~r incioal obietivo é a 
colocação a t é  1985, ' no ~ / s t e m a ~ ~ a c i o n a l  
de Telecomunicações, de um sistema óptico 
de de 34 Mbitslseg totalmente desenvolvi- 
do e fabricado no Brasil. 

As atuais instalações do Grupo de Fi- 
bras Opticas do CPqD se compõem de labo- 
ratórios para fabricação de preformas, pu- 
xamento e revestimento de fibras, desen- 
volvimento de materiais poliméricos e ví- 
treos, com o objetivo a médio prazo da 
obtenção de fibra encabeada e pronta pa- 
ra o uso, com atenuação de 5 ,dB/km, 0,85 
um de diâmetro e dispersão próxima a 2 
n seglkm. 

A ABC-Xtal, instalada em Campinas, 
já vem produzindo industrialmente algumas 
fibras desenvolvidas pelo CPqD. 

Apenas a título de ilustração, seguem- 
se algumas características do sistema pre- 
conizado no projeto ELO-34. 

capacidade: 480 canais de voz 
taxa de transmissão de informação: 

34,368 Mbitslseg 
taxa de transmissão de linha: 45,824 

Mbitslseg 
fonte de luz: laser de Ga AI As (comp. 

onda de 0.84 um) 
detetor: 'fotodiodo de avalanche Si 
alimentação primária: 48 VCC f 25% 
tipo de fibra: índice gradual 

5011 25um. 
&digo de transmissão: HDB3 
sensibilidade do receptor: - 50 dBm 
margem de transmissão: + 40 dB para 

taxas de erro de 10-9 
versão alternativa: comprimento de 

onda de 1.3 um I 
AI& do projeto ELO-34, já estão sen- 

10. O PROGRAMA BRASILEIRO DE do realizados estudos para outro sistema de 
FIBRAS OPTICAS 140 Mbitslseq com capacidade para 1920 I 

canais telefônicos. 
Em 1973, foi assinado contrato entre 

o Centro de Pesquisa e Desenvolvimento 
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l i .  CONCLUSOES 

Apesar da singeleza e superficialidade 
que nortearam o presente estudo introdutó- 
rio, podemos sintetizar algumas idéias bá- 
sicas sobre-comunicações ópticas: 

- Os sistemas ópticos, baseados na 
transmissão de raios luminosos confinados 
em fibras ópticas, permitem extraordinário 
aumento na capacidade de veiculação de si- 
nais multiplexados, além de propiciar gran- 
de redução de custos de implantação e 
maior eficiência de utilização. 

- A maior dificuldade na evolução 
dos sistemas ópticos advém da necessidade 
de apurada tecnologia de fabricação, para 
obtenção de fibras com mais baixa atenua- 
ção. O estado atual da arte já chegou inter- 
nacionalmente a fibras com até 0,16 dB/ 
km. 

- A integração de sistemas ópticos de 
alta capacidade com a rapidez da automa- 
ção de dados provocar8 extraordinária re- 
volução nas telecomunicações e mesmo nas 

\ atitudes e hábitos de toda a humanidade. 
- Considerando as grandes possibili- 

dades das comunicações ópticas, percebe-se 
que ainda existe um vasto campo de aplica- 
ções essencialmente militares por explorar. 

- O pólo nacional de desenvolvimen- 
to de comunicações ópticas situa-se em 
Campinas, através dos estudos que vêm sen- 
do realizados pelo CPqD da Telebrás e da 
produção de fibras efetivada pela recém- 
inaugurada fábrica da ABC-Xtal. 
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CÁLCULO DE HIPERESTÁTICOS EM VIGA 
CONT~NUA 

Por Cap QEM Luiz Dutra de Souza 

Um problema presente no dia-a-dia 
do engenheiro civil empenhado em cálculo 
estrutural é a solução de vigas contínuas 
sujeitas a um carregamento externo. 

Os métodos tradicionais aplicados na 
solução do problema (método das forças e 
método das deformações) recaem na in- 
versão da matriz de flexibilidade ou de ri- 
gidez da estrutura que, normalmente, exige 
um considerável trabalho de cálculo ou de 
computação. 

A aplicação de processos numéricos, 
como por exemplo o de Cross, tem o mes- 
mo inconveniente, pois normalmente são 

I 2 n - i  n , < 

A0 A I  A2 '. A n - 2  An-1 An 

Supondo conhecidos os momentos 
nos nós, teremos as estruturas isostáticas 
correspondentes, representadas na figura 2. 

FIG. 2 

iterativos. 
Neste trabalho é apresentado um pro- ... .. . 

cedimento de cálculo. que, tirando provei- 
t o  do fato da matriz gerada pelos processos 
citados ser uma "matriz de banda", evita o 
trabalho de inversão através de um artificio 
algébrico simples. Para um dado vão, digamos i, define-se 

Para evidenciar essa vantagem ssoapre- as seguintes grandezas: 
sentadas uma rotina para aplicação detal ar- 
tiffcio e uma listagem do programa para a 

a) Fator de forma de l a  espécie (a) I 
2. FORMULAÇAO DO PROBLEMA Como sendo a rotação produzida por 

uma carga momento unitário, aplicada em 
Seja uma viga contínua, como a da fi- uma extremidade da viga, no sentido dessa 

gura 1, sujeita a um carregamento externo. carga. 

'.iilitar d e  CiBncia e Tecnoloqia, Rio de Janeiro. 2 111: 83-88, janlrnar 1985 83 
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FIG. 3 

Para Ji constante, então: ai,, i = 
- Li - "i = - 

3EJi 

b) Fator de forma de 2a espécie (0) 

Como sendo a rotação produzida em 
umaextremidadedaviga, em face da aplica- 
ção de uma carga momento unitário, na ou- 
tra extremidade da viga: 

FIG. 4 

Para Ji constante, então: = = 
p. = "i 

I - * 

C) Fatores de carga 

Como sendo as rotações produzidas 
nas extremidades da barra, em face do carre- 
gamento externo: 

FIG. 5 

I Para os casos comuns, teremos: 

84 

FIG. 6 

Para o cálculo dos fatores de carga, no 
caso de várias cargas aplicadas, evidente- 
mente vale o princípio da superposição de 
efeitos. 

Assim, aplicando o método hiperestá- 
tico, podemos escrever: 

FIG. 7 

Portanto: 

p i  . Xi_, +(ai  + x i+P i+1 . Xi+, 
que é conhecida como "Equação dos três 
momentos", que relaciona os momentos 
ocorrentes em três nós consecutivos de uma 
viga. 

Aplicando essa equacão em todos os 
nós internos da viga teremos um sistema de 
equações lineares, com (n + 1) incógnitase 
(n-1 ) equações da forma: 

A indeterminação é desfeita mediante 
as condições de contorno, que para o caso 
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de apoio do 2? gênero, são: 

X,, = o 

Xn = o 
. 

Xo = O - - - - - - - - - - B 1 X 1 + C 1 X 2  = D1 

DeA,X! + B,X, +C2X3 = D2, 
substituindo, vem: 

A2K,-TlX2A~+B2X2+C2X3 = D2 

A2 Kl + (B2-TIA2) X2+ C2X3 = D2 

Para o caso de engaste na extremidade 
pode-se fazer: 

FIG. 8 I 

L , = O  1 ;  2 3 
A A A n f 

Portanto: 
V2,1 = O e pela fórmula ( I )  então 

V,,,= 0, que é condição de engaste perfeito 
desejado. 

3. EXEMPLO NUMERICO 

Seja a estrutura representada na figura 9 

FIG. 9 

ou 

x2 = K ~ - T ; x ~  

ou seja, da forma geral: 

com 

10KN ZOKN 
Irn  2m 

(11) 
As grandezas definidas anteriormente, 

calculadas pelas fórmulas apresentadas, são 
as seguintes: 

tomando-se Ko = O e To = o. 

Para Xn = O então de (I I )  vem: 

- -Xn.l , - K,., , e os demais hiperestáti- 
cos sao facilmente determinados pela fórmu- 
la ( 1 1 ) .  
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As equações são: 

Então: 

4. FLUXO PARA PROGRAMAÇAO Convenções adotadas: 

O fluxo aoresentado no Anexo 1 foi 
efetuado com o objetivo de programar cal- Cargas - - - - - - - - - - 4 4 4 positivo 
culadoras pequenas, com o uso mínimo de 
memória; para computadores maiores esse Momentos no Balanço - - -  - fh positivo 
fluxo merece algumas modificações. Hiperestático fn'f Negativo (FLETOR) 

\ ,  

O - - - - - - - - - - n ã o  tem balanço 

5. LISTAGEM PARA A HP41 (Anexo 2 )  1 - - - - - - - - - - tem balanço 

A calculadora deve ter pelo menos 3 0  
registros na área de memória (SIZE 030). 

O número de vãos máximo permitido 
pelo programa é 7. Para cada engaste na 
extremidade deve-se acrescer um vão com 
II = O,  e portanto cada engaste diminui essa 
capacidade de um vão. 
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6. EXEMPLO DE UTILIZAÇAO - 
DO PROGRAMA 

Será resolvida a viga do exemplo apre- 
sentado anteriormente. 

TECLA VISOR ENTRADA 

XEQ "VIGA" 
R /S 
R /S 
R iS  
R /S 
RIS 
R /S 
R /S 
R /S 
RIS 
R /S 
R /S 
R /S 
R /S 
R /S 
RIS 
R /S 
R /S 
R /S 
R /S 
RIS 
RIS 

N? 3 
BALANÇO? 1 
,'vAo 1'' L = ? 1 o 

Jc = ? 1.5 
a = ?  20 
P = ?  o 

M B A L 1  = ?  125 
,,vAo 2" L = ? 10 

Jc = ? 1.5 
Q = ?  20 
P = ?  1 o 
X = ?  1 
P = ?  20 
X = ?  8 
P = ?  o 

"VÃO 3" L = 7 8 
Jc = ? 1 
Q = ?  1 o 
P = ?  o 

MBAL 2 = 7 O 
X1 = - 200,886 
X2 = - 126,958 
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ANEXO 2 

1 'LBL VIGA" 46 PROMPT 
6 2  CLRG 47 ISG 459 
@ 3  S F @ 1  48 GTO@3 
6 4  "N = ?" 49 ' L B L A  
$ 5  PROMPT 
6 6  S T 0 2 6  

5 @  STO 4 9  
51 G T O 6 3  

4 7  ,IIALANÇO?,, 52 * L B L ' @ ~  
4 8  PROMPT 53 F I X @  
($9 X = @ ?  54 "VAO" 
1 s F @ @  55 ARCL 21 
11 ~ f h ?  56 AVIEW 
12 C F @ &  57 STO 23 
13 .9 58 @ 
14 ST0 6 9  59 STO 24 
15 M.9 6@ STO25 

17 * L B L @ @  
18 ISG 21 
19 BEEP 
2 4  XEQ@4 
21 FS?@l  
22 GTO $4  
23 ISG 69 
24 + ~ s i @ i  
25 RCL I N D 4 9  
26 RCLIND 19 
27 
28 1 

3 i  X<>Y 
32 ST - INO $9 
33 RCL@9 
34 1 
3 5  X < = Y ?  
36 G T O @ l  
37 .3 
38 ST + 4 9  
39 'LBLh3  
4@ F I X ~ '  
41 "X" 
42 ARCL@9 
43 "k = " 

44 F I X 3  
45 ARCL IND@9 

61  " L = ? "  
62 PROMPT 
63 STO 22 
64 X = 67 

69 PROMPT 
76 STO 23 
7 i  I 
72 24 
73 I 
74 = 

75 PROMPT 
76 
77 STO 24 
78 STO 25 
79 * L B L @ 6  
86 "P = ?" 
s i  PROMPT 
82 X = @ ?  
83 GTO h 7  - - 

84 "X = ?" 
85 PROMPT 
86 STO 26 
87 " 
88 RCL22 
89 I 
9 @  6 

91 1 
92 RCL23 
93 1 
94 RCL22 
95 RCL 26 
96 - 
97 * 
98 STO 27 
99 2 
i@@ RCL22 
161  
1@2 RCL 26 
143 - 
1@4 
1 5 5 S T +  24 
146 RCL22 
107 RCL26 
148 + 
149 RCL 27 
li@ * 
111 ST+ 25 
112 G T 0 @ 6  
113 * L B L @ 7  
114 RCL 22 
115 3 
116 1 
117 RCL 23 
118 I 
119 STO26 
126  2 
121 I 
122 STO 27 
123 1 
124 RCL21 
125 X # Y ?  

138 GTO 1 4  
139 C F @ 1  
14@ FS? $4 @ 
141 GTO 1 @ 
142 "MBAL 2 = ?" 
143 PROMPT 
144 RCL 27 
145 * 
146 ST-  24 
147 'LBL 1@ 
148 RCL 29 
149 RCL 26 
15@ + 
151 RCL28  
152 RCL INO 19 
153 
154 - 
155 STO 23 
156 ISG 19 
157 RCL 18 
158 RCL24 
159 + 
16@ CHS 
161 RCL 28 
162 RCL I N 0 4 9  
163 * 
164 - 
165 I 
166 11X 
167 ISG @9 
168 STO IND@9 
169 RCL 27 
176 RCL23 
i 7 i  1 
172 STO lI\10~19 

128 G T O ' ~ ~  173 'LBL $9 
129 "MBALI = ?" 174 RCL 27 
1 P R ~ M P T  175 STO 28 . - . . . . . . . . 
131 RCL 27 
129 

176 RCL 26 
177 STO 29 . -- 

133 S T - 2 5  178 RCL 25 
134 GTO $9 179 ST0 18 
135 * L B L @ 8  186  END 



ANÁLISE TEÓRICA DAS DEFORMAÇOES 
AXISSIMÉTRICAS 

NÃO LINEARES DE UMA CASCA ESFÉRICA 

Maria Cris tina Foglia tti de Sinay 

(Ao Prof. Harry E .  Rauch, in memoriam) 

RESUMO 

Dividiu-se o tema em estudo em três 
artigos, dos quais este é o primeiro. Nele se- 
rá feito o desenvolvimento matemático das 
equações que regem as cascas esféricas aba- 
tidas sob a ação de um carregamento axissi- 
métrico, incluindo os termos não lineares 
mais importantes. 

Em artigo subseqüente será proposto 
um método para resolver numericamente as 
equações apresentadas. 

No último artigo serão mostrados os 
resultados obtidos, e estes, comparados com 
OS de outros autores. 

Os três artigos constituem a tese de 
doutorado da autora'. Um resumo da mes- 
ma foi publicado pela Revista Matemática 
Aplicada e Computacional. editada pela So- 
ciedade Brasileira de Matemática Aplicada e 
Com~utacional~ . 

INTRODUÇAO 

O material da casca segue a Lei de 
Hooke. 

0 s  resultados numéricos mostrarão 
que a casca tem um comportamento está- 
vel para valores da pressão. menores que 
um valor Pb da mesma, a partir do que 
apresentará um comportamento instável: o 
deslocamento vertical doicentro aumenta, 
mesmo sendo a pressão diminu ida. Há uma 
perda de rigidez que permanece até a pres- 
são atingir um valor Ps (Ps < Pb). Então, 
um acréscimo de deslocamento é conse- 
qüência de um acréscimo de pressão e tra- 
balha-se no regime póscrítico (Fig. 1). 

uniforme. I 

Seja uma casca esférica, fina e abatida, 

i. Militar da CiÊncia e Tecnologia, Rio de Janeiro. 2 (1): 89.94, janlmar 1985 89 
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rio i - a e r m m ~  crio,fa r.irii si.slh 

engastada no contorno circular de raio R, e 
sujeita a uma pressão normal à superfície, 



I EQUAÇOES MATEMATICAS 

Na Fig. 2 é mostrada a geometria da 
casca, que esth submetida a uma pressão ex- 
terna, P, normal h superfície, e tem o con- 
torno engastado. 

m I .  -!I- * - 
Sejam 

mo: distância de um ponto da geratriz 
da. superfície média da casca ao 
eixo coordenado. 

I w : deslocamento vertical causado 
pelo carregamento. 

I 
WT: distância do ponto ao eixo coor- 

denado na configuração deforrna- 
da (que representa também os 
deslocamentos de uma placa cir- 
cular de raio R e engastada). 

I Tem-se, então: 

Pode-se, então, obter as equações que 
irão representar o equil íbrio da casca e ga- 
rantir a compatibilidade de deformações da 
mesma, a partir das equa ões equivalentes 
da placa. Segundo ~o l rn i> ,  essas equações 
para a placa são: 

onde: 

E = módulo de Young 

p = coeficiente de Poissor 
L = o operador dado por: 

Um ponto.da superfície-média é dado 
por suas coordenadas r e ip ,  sendo: 
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Admitindo-se a simetria axial, as in- é a rotação sofrida pela superficie média, e 
cógnitas w~ e @ são independentes de v. o introduzindo a variável 
que anula todas as derivadas em relação a d 9  
esta variável. * (r) = h - (8) 

dr 
Abandonando o termo 

chega-se ao sistema 
casca é abatida, e 

existem por ser a placa em estudo, comple- - Pr2 
--A 

2 H q r  
+ q p - -  

ta, e são iguais a zero, pela simetria, as (9) 

equações (3) e (4). simplificam-se para: 
2 R 

d3 a dZ a 1 d*  
- - A  

- r + - - 

dr3 dr2 r dr onde ( ) '  = 
d (  

dr 

Notando que: 



I Como as forças de membrana, defini- o que converte o sistema em: 
das por: 

I devem ser finitas em r = 0, tem-se então: + A  (R) B (R) O (x) @ (x) - 

\Ir (O) = o 2Hx 
-- B (R) @ (x)]  (16) 

R 
As condições de contorno no engaste 

indicam rotação nula, ou seja: 

A2 (R) O2 (x) + 
e deslocamentos nulos, o que em termos da 
função 9 pode ser expresso por: 

P 9' (R) -- \Ir (R) = O (14) 
R 

Para converter as funções 0 e * em va- 
.riáveis adimensionais, fazemos as seguintes Definindo: 

substituições em 9 e 10: 

A? (R) = 
hZ 

12 (1 -pZ)R2 

Eh3 
e B (R) = 

12 (1 -p2)  R 



IIATEMATICA NA CULTURA 

introduzindo o parâmetro geométrico h tal Expressões para 0 e q5 são obtidas da 
que: . solução do sistema 18 - 23. Esses valores 

48(1 -p2 )  H2 
substituídos em (15) permitem obter ex- 

1 4  = pressões analíticas para e q, respectiva- 
h2 'mente, que substituídos em (7) e (8) darão 

os resultados desejados, ou seja deforma- 
çõese tensõessofridas pela casca em estudo. 

o sistema (15), (16) se transforma em: 

e 
x O" t O' - - - - (Continua no próximo número da RMCT.) 

X 

= -  2px2 t 641 -A2@x (18) 
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CENTRO DE INFORMAÇÕES 
CIENT~FICO-TECNÓLOGICAS 

DO CENTRO TECNOLÓGICO DO EXÉRCITO 

Maj QEM Paulo Roberto Gomes 

O Centrn de Informações Cientifico-Tecnológicas do Centro Tecnológico do Exercito 
ICICTICTEx) foi concebido para atender a Comunidade Cientifico-TecnolMica 

do Exercito Brasileiro (CCTIEB). mantendo-a atualizada sobre as oublicacües técnicas I 
nas diversas áreas doconhe$mento por meio, basicamente. dé um serviço de 

disseminação seletiva de informações ISDI) e de busca 
retrospectiva (RS) à base de dados do National Technical Information Semice INTIS) .  

Cbpias dos documentos-fontes podem ser fornecidas 
aos usuários, para a maioria das 

publicações referenciadas, através do  semiço de apoio ao usuario. 

INTRODUÇÁO 

O crescente desenvolvimento nas di- 
versas áreas do conhecimento humano tem 
gerado um volume de informações que cres- 
ce a taxas cada vez maiores. 

A grandiosidade desse acervo torna 
crítica a tarefa de recuperar a informação 
adequada no tempo oportuno. 

Buscando minimizar esta dificuldade 
passou-se a utilizar, de algum tempo para 
cá, o computador digital como veículo ca- 
paz de executar, com extrema rapidez, as 
funções de seleção e recuperação das infor- 
mações previamente armazenadas. 

Em 30 de agosto de 1978 o Ministério 
do Exército, representado pelo Departa- 
mento de Ensino e Pesquisas (DEP), firmou 
convênio com o Conselho Nacional de De- 
sevolvimento Científico e Tecnológico 
(CNPq) visando, basicamente, a suprir a Co- 
munidade Científico-Tecnológica do Exér- 

cito Brasileiro (CCTIEB) com informações 
pertinentes. I 

Esse convênio lançou as bases para a 
estruturação do atual Centro de Informa- 
ções Científico-Tecnológicas (CICT) do 
Centro Tecnológico do Exército (CTEx), 
cujo objetivo primordial é captar e registrar 
referências às informações, recuperar estas 
referências tornando-as disponíveis aos ele- 
mentos e instituições envolvidas na pesqui- 
sa e no desenvolvimento científico-tecnoló- 
gico do Exército Brasileiro. Ainda, e sem- 
pre que possível, obter e fornecer as infor- 
mações-fontes recuperadas pelas referências. 

De forma mais abrangente, o CICT 
também está inserido no Sistema Nacional 
de Informações em Ciência e Tecnologia, 
sendo um dos nodos da estrutura nacional. 
na área de I nformação em Ciência e Tecno- 
logia, que tem o Instituto Brasileiro de In- 
formações em Ciência e Tecnologia (IBICT) 
como órgão coordenador das atividades no 
País. 
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BANCOS DE DADOS PARA I REcuPERAçPio DE INFoRMAçOEs 

No fim da década de 60 começam a 
surgir, nos EUA e Europa, entidades co- 
mercialmente concebidas para fornecer in- 
formações abrangendo as diversas áreas do 
conhecimento. 

Essas informações vão desde notícias 
publicadas em periódicos, anúncios, práti- 
cas agrícolas, patentes, leis, dados estatís- 
ticos diversos, e muitas outras, chegando 9s 
referências bibliográficas sobre publicações 
técnicas, asquais analisaremos mais adiante. 

Ao conjunto de informações armaze- 
nadas por determinada instituição, num 
meio físico e segundo formato especifica- 
do, denomina-se base de dados. 

De acordo, então, com esses concei- 
tos, Bancos de Dados são compostos de 
uma ou mais Bases de Dados, sobre a(s) 
qualíis) operam, manipulando as informa- 
ções a fim de torná-las disponíveis aos usuá- 
rios. 

No Brasil, a EMBRATEL, através de 
seu Serviço Internacional de Comunicações 
de Dados (Interdata) recém-criado, torna 
posslvel o acesso a Bancos de Dados situa- 
dos no exterior para assinantes estabeleci- 
dos no País. 

Dentre os Bancos que podem ser con- 
sultados, via Interdata, estão: 

- Dialog Information Service, ameri- 
cano, composto de mais de 150 Bases de 
Dados, com um acréscimo médio de 3 ba- 
ses por, mês, abrangendo, praticamente, to- 
das as áreas do conhecimento. 

- System Development Corporation 
(SDC), americano, com mais de 70 Basesde 
Dados, abrangendo, principalmente, as 
áreas científica e tecnológica. 

- Dow Jones and Company, america- 
no, contendo informações principalmente 
na área econômico-financeira, além de no; 
tícias sobre esportes, filmes, meteorologia 
etc. 

- Telesystemes-Questel, francês, com 
cerca de 35 bases de dados voltadas a várias 
áreas de interesse. 

O I BICT mantém um serviço de acesso 
a alguns desses Bancos, atendendo a consul- 
ta de interessados, mediante o reembolso 
dos custos. 

OSSERVIÇOS DE DISSEMINAÇÁO DE 
INFORMAÇOES DO CICT 

O CICT dispõe da base de dados do 
National Technical Information Service 
(NTIS), operando-a por meio do Compu- 
tador Burroughs (8-6900). instalado no Ins- 
tituto Militar de Engenharia (IME). 

Tknicor operando maquinar na liepiografia do CICT 

A respeito do NTIS deve-se dizer que 
é um órgão do Departamento de Comércio 
dos EUA, mantendo um vasto arquivo mul- 
tidisciplinar contendo pesquisas e relatórios 
técnicos fornecidos por mais de 200 agên- 
cias do Governo americano, e alguns relató- 
rios técnicos de outros países. 

Sobre esta base de dados são operados 
os serviços de Disseminação Seletiva de In- 
formações (SDI) e Busca Retrospectiva 
(RS), englobando as seguintes áreas: 

Aeronautics - Agriculture - Astro- 
nomy and Atrophysics Atmospheric Scien- 
ces - Biological and Medical Sciences - 
Nuclear Science and Technology - Space 
Technology (estas disponíveis somente 
através do RS); 



Behavioral and Social Sciences - Che- 
mistry - Earth Sciences and Oceanography 
- Electronics and Electrical Engineering - 
Energy Conversion (Non-propulsive) - Ma- 
te r ia l~  - Mathematical Sciences Mechani- 
cal, Industrial, Civil and Marine Engineering 
- Methods and Equipment - Military 
Sciences - Missile Technology - Naviga- 
tion, Communications, Detection and Coun- 
termeasures - Ordnance - Physics - Pro- 
pulsion and Fuels (estas disponíveis em am- 
bos os serviços, SDI e RS). 

A DISSEMINAÇAO SELETIVA DE 
INFORMAÇ~ES (SDI) 

Neste serviço os usuários, devidamen- 
te instruídos, escolhem dentre as áreas ar- 
mazenadas na base aquelas que mais lhe 
interessam, definindo o seu "perfil de in- 
teresse". 

Fitas magnéticas contendo as referên- 
cias aos documentos coletados no período 
são recebidas, a cada 15 dias, do NTIS, via 
CNPq/lBICT. Programas de computador se- 
lecionam, para cada usuário inscrito. se- 
gundo seu perfil de interesse, as referências 
aos documentos'que poderão ser Úteis. 

O usuário recebe, então, dentre outras 
referências aos documentos significativos 
para seu perfil, um resumo do mesmo, de- 
vendo classificá-lo com relação a seu real in- 
teresse, e devolver sua avaliação ao CICT. 

Essa avaliação é de grande importância 
para o acompanhamento do grau de preci- 
são do sistema, e a correção de possíveis 
distorções. 

Aos usuários pertencentes à CCT/EB 
pode-se fornecer os documentos-fontes 
(origens das referências), desde que solicita- 
dos. Este fornecimento de cópias pode de- 
morar de 3 a 6 meses, em face de sua aqui- 
sição se dar, normalmente, no exterior. 

Para que o usuário fosse atendido em 
menor tempo, com relação a seus pedidos 
de documentos, seria suficiente retardar, 
por alguns meses, o processamento da fita 
magnética recebida. Porém, por filosofia de 

operação, optou-se pela imediata divulga- 
ção das referências. 

Embora o processo de cópia e remes- 
sa, pelo NTIS, dos documentos-fontesseja, 
naturalmente, mais lento que o processo de 
cópia e remessa das fitas magnéticas, con- 
tendo as referências aos documentos, um 
grande esforço vem sendo desenvolvido no 
sentido de minimizar o tempo entre a che- 
gada de ambos. 

Algumas vezes documentos referen- 
ciados não estão disponíveis para cópias no 
NTIS, acarretando, daí, um maior tempo e 
custo para aquisição de sua cópia na insti- 
tuição que o gerou. Nestes casos o CICT só 
procura atender pedidos de comprovada re- 
levância. 

Para facilitar a utilização de cópias em 
microfichas, de menor custo para o sistema, 
além de permitir uma considerável redução 
do volume de armazenamento, o CICT 
mantém leitoras de microfichas nas biblio- 
tecas das instituições que congregam gran- 
de número de seus usuários. 

Bibliotecárias do CICT. rnanioulando ar microfichas do 
acervo. 

A BUSCA RETROSPECTIVA (RS) 

Na Busca Retrospectiva o usuário não 
precisa estar cadastrado no SDI. Qualquer 
pessoa interessada, devidamente autorizada 
pela Chefia do CTEx, pode se dirigir ao 
CICT, nos horários de atendimento, para 



realizar uma pesquisa na base de dados do 
NTIS. Atualmente, toda a base, desde 1977 
até 1984, está implantada no computador. 

O CICT possui, ainda, em fita magné- 
tica, a base entre os anos de 1965 a 1976 
para eventual utilização. Isto representa to- 
do o acervo de informações do NTIS. 

Neste seiviço o usuário indica o assun- 
to sobre o qual está interessado em verifi- 
car a existência de publicações. Ele pode es- 
colher palavras-chaves de um dicionário 
controlado para este fim, ou fornecer ele- 
mentos que permitam à bibliotecária res- 
ponsável pelo serviço escolher as palavras 
adequadas. 

O pedido de uma busca é feito através 
do preenchimento de um formulário pró- 
prio no qual o usuário descreve, o mais mi- 
nuciosamente possível, em linguagem livre, 
os objetivos de sua pesquisa. De posse des- 
tes dados e contando com a orientação do 
interessado, sempre que possível, é formu- 
lada uma estratégia de busca que irá deter- 
minar o sucesso da recuperação. 

Além das referências aos documentos 
selecionados pela pesquisa, e identicamente 
ao SDI, o usuário pode receber cópias dos 
documentos referenciados, valendo aqui as 
restrições já citadas para o SDI. 

I CONSIDERAÇ&S FINAIS 

Vem sendo estudada a possibilidade 
de aquisição da base de dados Pascal, inclu- 
sive já tendo sido mantidos os primeiros 
contatos. O Pascal é uma base de dados de 
origem francesa, composta de assuntos so- 
bre biologia, ciências agrícolas, ciências da 
terra, físico-qu(mica, ciências da vida, qui- 
mica, engenharia, energia e combustível, e 
muitas outras. 

O CICT desenvolve, ainda, outros pro- 
jetos. Dentre eles a incorporação de infor- 
mações geradas no âmbito do CTEx. 

Também um sistema para permitir a 
administração das transações com os usuá- 
rios (atualmente aproximando-se dos 500) 
está sendo desenvolvido em MUMPS no 

.- 

computador COBRA-305. Este sistema &r- 
virá, ainda, para o controle automatizado 
do acervo de documentos-fontes, em mi- 
crofichas, hoje já da ordem de 80 mil e 
com um acréscimo médio de 400 documen- 
tos por mês. 

Analista de Sistema opernndo o COBRA-305, no 
dasenvolvimento do Sistema de Apoio ao UsuBrio 

I 
Para levar a bom termo suas atribui: , 

ções técnicas, o CICT dispõe de equipe de 
analistas de sistemas do mais alto gabarito. 
equipe de bibliotecárias de comprovada 
competência, e técnicos para operação das 
diversas máquinas de reprografia. 

E importante frisar, antes de concluir, 
que ao CICT não tem faltado o apoio e in- 
centivo da chefia do CTEx, para o cumpri- 
mento de suas atribuições. 
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