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Editorial 

D
e um artigo assinado pelo Coronel Oliveiros Litrento e 

publicado na revista do Clube Militar de fevereiro deste ano de 

2000, extraímos a seguinte reflexão inicial: 

"As áreas da informação e da cultura, molas propulsoras do 

desenvolvimento, responsáveis por profundas transformações sociais e 

políticas em, qualquer país do mundo, aceleram, no presente momento 

histórico em que vivemos, um tipo de escravismo novo, subordinadas 

que estão a uma continuada revolução tecnológico-industrial que teima · 

em minimizar e até mesmo desconhecer o humanismo. " 

E maiS adiante continua o dedicado professor militar de tantas 

gerações: 

" ... há uma visão filosófica que jwnais podemos perder de vista: a 

de que o humanismo político-científico é um falso humanismo. " 

Neste ponto, pedimos vênia ao leitor para afirmar que não apenas 

concordamos com o respeitado mestre Litrento mas ainda acrescentamos, 

sob nossa própria responsabilidade, esta reflexão: 

- Por mais estranho que possa parecer, muitos dos inÚ111,eros e 

dificílimos problemas que a área cientifico-tecnológica está enfrentando 

seriam mais eficazmente resolvidos se· nos dispuséssemos a reencontrar 

as raízes do verdadeiro humanismo, não do que se poderia chamar: 

"humanismo folclórico ", porém, sim, daquele hUlnanismo que se 

alimenta da sabedoria antiga e sempre nova, aquela em que não há 

lugar para a opinião apressada ou irrefletida. Estamos pensando naquela 

sabedoria que exige de nós a leitura séria, voluntariamente atenta, da 



obra dos grandes pensadores (entenda-se: os tradicionais; não os 

divulgados por meio das listas de best-sellers de Uln jornal ou de Ulna 

estação de TV). Estamos falando da sabedoria em que há lugar 

permanente e prioritário para o respeito à autoridade magistral de 

quem seja de fato um sábio, e não, por exemplo, um escritor que adule 

sensibilidades imaturas e emoções fáceis. Aquela sabedoria que levou 

o grande Leibniz, tão nosso conhecido dos livros de Cálculo, a cunhar 

afeliz expressão: philosophia perennis para ,nelhor definir a permanente, 

a secular procura da verdade. 

Bem sabenws que pode parecer um tanto quixotesco lembrar a quem, 

já está quase sufocado pelos duros encargos do ensino e da pesquisa, 

sugerir, por exemplo, Uln programa de leitura diferente, uma leitura 

que não seja feita pelo costumeiro (e necessário) trajeto através de 

páginas e mais páginas repletas de equações diferenciais ou matriciais, 

que não seja feita pelo usual (e necessário) percurso por entre folhas e 

mais folhas cobertas por diagramas eletrônicos ou mecânicos. Porém, 

nos momentos mais difíceis talvez as soluções mais adequadas sejaJn 

as que nos pedem Uln acréscimo, Uln diferencial de trabalho. O mais 

importante é que o gradiente deste esforço tenha o sentido correto. 
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Pesquisa 

MÉTODO DO ALBEDO A UM GRUPO 
DE ENERGIA APLICADO À BLINDAGEM ,.., 

DE RADIAÇAO GAMA 

Vinícius Correa Damaso * 
Ronaldo Glicério Cabral** 

RESUMO 

o Tnétodo do albedo aplicado a blindagens se caracteriza por acompanhar a 
radiação através dos materiais por ela percorridos, permitindo que se determine as 
frações da corrente incidente que são refletidas, absorvidas e transmitidas pelos meios 
irradiados independentemente do cálculo de fluxos escalares da radiação. 

Os excelentes resultados apresentados anteriormente, onde o Tnétodo do albedo 
foi validado para os casos de blindagem de nêutrons em que se aplica a aproximação 
da d~fusão, motivaram este trabalho, onde o algoritmo a um grupo de energia e 
multicamada, desenvolvido para geometria plana,foi aplicado a casos de blindagem 
de radiação gama. 

Foram feitas sim.ulações em sistemas constituídos de diversas camadas planas 
infinitas de materiais variados, onde determinaram as frações da corrente incidente 
queforam refletidas, absorvidas eTn cada camada e transmitidas. Os resultados obtidos 
pelo método do albedo foram, comparados com os gerados pelo ANISN, um consagrado 
código unidimensional para cálculos nucleares que se baseia na resolução da 
equação de transporte, e para a configuração adotada, resultaram iguais. Como 
conclusão deste trabalho, tem-se mostrado válido a utilização do método do albedo 
para blindagem de radiação gClTna e sua independência em relação à aproximação 
da difusão. 

* 1º Tenente QEM, Engenheiro Químico (UFRJ, 1992); Oficial Engenheiro Militar (IME, 1994); Mestre 
em Engenharia Nuclear (IME, 1999), 
** Coronel R1 QEM, Engenheiro Eletricista (IME, 1976); Mestre em Engenharia Nuclear (IME, 1981); 
Doctor of Philosophy (University of Florida, 1991); Pós-Doutorado (University of Florida, 1997). 
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INTRODUÇÃO 

As principais felTamentas matemáticas disponíveis para cálculos pertinentes à Engenharia Nuclear 

envolvem a Teoria de TranspOlte completa (Equação de Boltzmann linearizada), a Teoria da Difusão 

(que é, na verdade, uma aproximação da Teoria de Transporte) ou Técnicas de Monte Carlo. A 
Teoria de Transporte ou as Técnicas de Monte Carlo são comumente utilizadas para análises de 

blindagens, onde a penetração de radiação nos materiais é profunda e mais sensível a aspectos 

direcionais . Porém, o Método do Albedo tem se mostrado bem-sucedido quando aplicado aos 
referidos cálculos e análises. 

Os cálculos de transporte em geometrias unidimensionais são de fundamental importância, 

tanto na etapa de projeto de reatores nucleares como em experiências de irradiação. O projeto de 
blindagens envolve freqüentemente o cálculo de transporte de radiação em sistemas complexos, 

muitas vezes através de vazios ou ainda em meios com espessura de vários livres caminhos médios 
(penetração profunda). 

Tradicionalmente, a técnica utilizada em projetos de blindagem é a TeOlia de Transporte, sur
gindo inicialmente métodos aproximados como, por exemplo, Difusão-Remoção para nêutrons e 

núcleo pontual para gamas. Com a evolução dos computadores digitais e o desenvolvimento de 
métodos numéricos mais eficientes, os métodos iniciais foram gradualmente descattados em viltude 

do surgimento de técnicas mais modernas pat'a a solução da Equação de Boltzmann, dentre elas o 
método P N (ou expansão de hatmônicos esféricos), o método SN e, mais recentemente, o método 
dos elementos finitos (MEF). Diversos códigos computacionais foram confeccionados utilizando 

esses novos métodos (ex.: DTF-IV, ANISN, DOT). 
Dentro desse contexto, o Método do Albedo tem-se revelado adequado em várias aplicações 

referentes a cálculos neutrônicos e problemas de blindagem, sendo objeto de estudos que visam 

sua consolidação e aplicação. 

MÉTODO DO ALBEDO 

Histórico 
1958 - Uma teoria do albedo a dois grupos de energia foi desenvolvida 1

•
2 para o cálculo do 

coeficiente de temperatura de reatividade de reatores nucleares. 
1991- Desenvolveu-se uma teOlia do albedo multi grupo de energia de nêutrons pat'a cálculos 

de reatores nucleat'es térmicos.3 

1993 a 1995 - Foram apresentados trabalhos4
.
5

•
6 onde foi utilizado o método do albedo a dois 

grupos de energia pat'a o cálculo do fator de multiplicação efetivo de nêutrons em reatores térmicos. 
1996 - O método do albedo a dois grupos de energia foi aplicado para o cálculo do fator de 

multiplicação efetivo de nêutrons em reatores rápidos.? Ainda neste ano, expandiu-se a aplicação 

do método a dois grupos de energia a problemas de blindagem de COlTentes neutrônicas.8 

6 Vol. XVII - NQ 2 - 2Q Quadrimestre de 2000 (~Jí i 
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1998 - Desenvolveu-se uma aplicação do método do albedo a válios grupos de energia para 

problemas de blindagem em sistemas constituídos de duas placas (slabs) infinitas.9 Também 

neste ano, o método foi aplicado a problemas de blindagem a vários grupos de energia e 
múltiplas placas infinitas. lO 

1999 - Utilizou-se o método multigrupo do albedo na análise de um caso de blindagem de 
nêutrons com duas camadas. I I 

Os trabalhos até então apresentados na área de blindagem validaram o método do albedo para 

aplicação a correntes neutrônicas em situações de aproximação da difusão. Finalmente, em 1999, 
o emprego do método foi ampliado a casos independentes da aproximação da difusão e à blindagem 
de radiação gama. 12 

Teoria 
A radiação sofre reflexão/absorção quando incide em um meio espalhadorlabsorvedor. O 

coeficiente de reflexão, ou albedo, é definido como a COlTente de radiação refletida, J fi 'd ,dividida 
re ell o 

Pela corrente de radiação incidente, J 'd ' isto é,3 
mel ente 

albedo == _J_refl_et_ido_ 

Jincidente 

(1) 

Se o meio tem espessura finita, a radiação também pode ser transmitida. O coeficiente de transmissão, 

ou t:ransmitância, é similarmente definido, em relação à corrente de radiação transmitida, J "d ' 
transmiti o 

como a fração da corrente de radiação incidente que é transmitida através do meio, ou seja, 

. A ' Jtransmitido 
transrrntancla == ----

Jincidente 

(2) 

Finalmente, dentro do balanço global, o coeficiente de absorção, ou abs0l1ância, é definido como 

a fração da corrente incidente que é absorvida pelo meio e relaciona-se com os coeficientes de 

reflexão e transmissão na forma 

(
J fi 'd + J "d) A • • A • rc etl o transmIt i o 

absortancla == 1 - (albedo + transnutancla) = 1- . 
J 'd lIlel ente 

(3) 

No desenvolvimento conduzido neste trabalho, assume-se que não há qualquer tipo de 

geração de radiação, isto é, trabalha-se com meios não-multiplicativos. As probabilidades da 

radiação incidente ser refletida, absorvida pelo meio ou transmitida são expressas, respectiva

mente, pelos coeficientes a, ~ e 'Y (a + ~ + 'Y = 1). 
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ANISN 
O código unidimensional de transporte SN (ou de ordenadas discretas) mais popular é o ANISN 

(ANIsotropic SN transport code), sendo um dos códigos mais validados e comumente usado 

como referência em um grande número de aplicações nucleares. ANISN foi originalmente 

desen volvido em Oak Ridge National Laboratory por Engle 13 em 1965 e um apetfeiçoamento do 

código DTF.II. ANISN foi elaborado para resolver a equação de transporte unidimensional para 

nêutrons ou fótons em geometria plana, esfélica ou cilíndrica, com espalhamento anisotrópico geral. 

A fonte de radiação pode ser fixa, originada por fissão ou uma combinação subclitica de ambas. 

Pesquisas de cliticalidade podem ser conduzidas enfocando um entre vários parâmetros. Seções 

de choque podem ser ponderadas utilizando fluxo e energia dependentes do espaço, gerados pela 

resolução da equação de transporte. 14 

DESENVOLVIMENTO DO ALGORITMO 

O método do albedo é uma ferramenta que permite os cálculos de balanço para radiações 
independentemente do conhecimento e determinação dos fluxos através do sistema. Quando aplicado 

a problemas de blindagem, o método é capaz de determinar as probabilidades de reflexão, absorção 
e transmissão, sendo necessário, entretanto, conhecer previamente os coeficientes a, ~ e 'Y de 

cada meio. 

Incidência frontal em um sistema com "m" camadas 

Quando um feixe de radiação (lo = 1 fóton / cm2·s) incide sobre um conjunto com "m" camadas, 

a fração Rm é refletida, cada camada absorve a fração Ai)m correspondente (i = 1,2, ... ,m), e a 

fração Pm é transmitida, conforme mostra a figura 1: 

8 

® CD 

Figura 1: Incidência frontal em um conjunto de "m" camadas para sistema 
a um grupo de energia 
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Retroincidência em um sistema com "m" camadas 

Quando um feixe de l~diação (lo = lfóton / cm2·s) incide pela retaguard~ de um conjunto com 
"m" camadas, a fração Rm é refletida, cada camada absorve a fração Aj\ll conespondente 
(i = 1,2, .. . ,m), e a fração Pm é transmitida, confOlme esquema da figura 2: 

15m 

CD ® CD 

A1)m A2)m A j)m Am)m 

Figura 2: Retroincidência em um conjunto de "m" camadas para sistema 
a um grupo de energia 

lo = 1 

Rm 

Incidência frontal e retroincidência em um sistema com 
"m+ I" camadas 

Para uma dada camada "m+ 1", os coeficientes de reflexão, absorção e transmissão são, 
respectivamente, un1+]' ~ITI+] e 1'111+]' Se a camada "m+ 1" for adicionada ao sistema anterior, com 
"m" camadas, teremos um processo de ping-pong para a radiação, quando o mesmo feixe incide 
frontalmente ou pela retaguarda, da fOlma mostrada nas figuras 3 e 4: 

""--~ r- ""-- '"'- ""-- -• Prn ~m+1 ... . .. 

+- ---+ Prn t Prn Ym +1 

t t t t t t 
P ma rn+1 

P rn ~m+1Rrnam+1 

Prn a rn+1 Rrn 
t P rn Yrn 

t t t t t t P a2 R rn rn+1 rn 

2 -2 
P rn a rn+ 1 Rrn 

x 
x=o 

Figura 3: Processo de ping-pong para incidência frontal em um conjunto de "m + 1" camadas para sistema 
a um grupo de energia 

C il j Vol. XVII - Nº 2 - 2º Quadrimestre de 2000 9 



MÉTODO DO ALBEDO A UM GRUPO DE ENERGIA APLICADO À BLINDAGEM DE RADIAÇÃO GAMA 

~~r- '"""- ,....."...... '"""-
... ... 

t t t t t t 
I' m+1 

r----+ Rm I' m+ 1 

t t t t t t 
Rm I'm+1 Um+1 +-

-2 
-. Rm I' m+ 1U m+ 1 

+-

x=o 

- -
Pm+1 

t 

lim Y m+' ~m+' L 
i 

I--

-2 I' ~ 
Rm m+1 U m+1 m+1 

t 

I--

r----. 

I 0=1 

U m+1 

Rm I' 

R
2 

I' m 

2 
m+1 

x 

Figura 4: Processo de ping-pong para retroincidência em um conjunto de um + 1" camadas para sistema 
a um grupo de energia 

Algoritmo para sistemas a um grupo de energia e multi camada 

Analisando as figuras 3 e 4, observa-se que a soma das parcelas refletidas, das parcelas 
absorvidas e das parcelas transmitidas cOlTespondem à soma infinita dos elementos de uma 
progressão geométrica de razão positiva e menor que a unidade, sendo esta soma, portanto, 
convergente.9 A seguinte notação foi adotada: para as variáveis relativas à reflexão e à transmissão, 
o índice indica o número total de camadas do sistema; para as variáveis relativas à absorção, 
o primeiro índice indica a camada que absorve determinada fração, e o segundo índice, o total 
de camadas do sistema. Por exemplo: A)m significa absorção na camada "i" de um conjunto 
de "m" camadas. 

Chega-se, então, às equações: 

Rm+l = Rm + ------ (4) 
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Pm~Ill+1 

P Ill+ 1 =-----

- 2 
RIll 'Y 1ll+1 

RIll+l = Um+l + -----

P Ill+] =-----

RESULTADOS 

(5) 

(6) 

(7) 

(8) 

(9) 

(10) 

(11) 

Os valores apresentados referem-se às simulações de blindagem de radiações gama para sistemas 
constituídos de placas planas infinitas de mateliais diversos, onde o feixe incidente é desmembrado 
nas frações refletidas, absorvidas e transmitidas; a vizinhança em ambos os lados do sistema é o 
vácuo. Os materiais são não-multiplicativos, e, portanto, a soma das frações deve ser igual a 1. 
Cada camada de material tem 20cm de espessura. 

Os resultados obtidos pelo ANISN foram estabelecidos para ordem de espalhamento Po' 
ordem de quadratura angular S2 e fonte supelficial anisotrópica emitindo apenas na direção que 
incide diretamente sobre as camadas de materiais. Aplicou-se fator de densidade igual a zero para 

(íll i Vol. XVII - NQ 2 - 2Q Quadrimestre de 2000 1 1 



MÉTODO DO ALBEDO A UM GRUPO DE ENERGIA APLICADO À BLINDAGEM DE RADIAÇÃO GAMA 

o intervalo que contém a fonte (primeiro intervalo) e igual a 0,01 para os demais. Não se fez uso de 
mixing tables . A biblioteca utilizada foi FLUNGP.LIB, obtida através do Instituto de Pesquisas 
Energéticas e Nucleares (IPEN). 

As camadas de materiais são constituídas, nesta ordem, por ferro, alumínio, chumbo e níquel. 
Os coeficientes ex, ~ e y de cada camada foram obtidos também pelo ANISN, isto é, o código foi 
utilizado para a obtenção dos coeficientes e posteriormente na simulação com o conjunto de 
camadas, com o intuito de se fazer a comparação com os resultados fornecidos pelo método do 
albedo. Esses últimos resultados foram gerados por um programa computacional, confeccionado 
em linguagem FORTRAN, baseado no algoritmo desenvolvido. A tabela 1 apresenta os coeficientes 
relativos a cada camada. 

MATE lUA L 

COEFICIENTE Fe AI Pb Ni 

Reflexão (u) 4.28749E-Ol 2.54313E-Ol 2.66305E-Ol 4.33738E-0 1 

Absorção (~) 1.89929E-Ol 1.79234E-02 7.33375E-Ol 2.28709E-Ol 

Transmissão (y) 3.81323E-0l 7.27766E-Ol 3.21085E-04 3.37553E-OI 

Tabela 1: Coeficiente de reflexão, absorção e transmissão para problema de blindagem de raios gama, 
obtidos através do ANISN pela colapsação da biblioteca FLUNGP.LlB, para camadas de 

Fe, AI, Pb e Ni, de 20cm cada uma e fator de densidade 0,01 

A tabela 2 exibe os resultados obtidos pelo método do albedo e pelo ANISN, onde ocorre 
estreita concordância entre as duas técnicas. 

1 2 

MÉTODO 
FRAÇÕES Albedo ANISN 

Refletida .500143E+00 .500 I 42E+00 

Absorvida na P camada (Fe) .225489E+00 .225489E+00 

Absorvida na 2a camada (Al) .999330E-02 .999332E-02 

Absorvida na 3ll camada (Pb) .264304E+00 .264304E+00 

Absorvida na 4ll camada (Ni) .299170E-04 .299 1 69E-04 

Transmitida .441547E-04 .441545E-04 

Tabela 2: Resultados obtidos pelo método do albedo e pelo ANISN para problema de blindagem 
de raios gama a 1 grupo de energia e 4 camadas (Fe, AI , Pb e Ni) , de 20cm cada uma 

e fator de densidade 0,01 
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Os resultados fornecidos pelo método do albedo para os problemas de blindagem analisados 

são iguais aos obtidos através do código determinístico ANISN quando neste último é configurada 

uma ordem de quadratura angular S2' Esta concordância é facilmente entendida ao se notar que 

com esta configuração para o ANISN, onde não há a preocupação de se avaliar os aspectos 

angulares de fluxo, o sistema se torna semelhante ao modelado pelo albedo em seu acompanhamento 

das correntes de radiação. 

CONCLUSÃO 

Os estudos realizados no presente trabalho visaram a avaliar o desempenho do método do 

albedo na resolução de problemas de blindagem em sistemas constituídos por placas planas de 

materiais não multiplicativos, confrontando os seus resultados com àqueles obtidos por métodos já 

consagrados. Em seqüência a trabalhos anteriores a este, onde o método do albedo se mostrou 

apto a solucionar problemas de blindagem de nêutrons em situações de aplicabilidade da aproximação 

da difusão, ficou aqui demonstrada a validade do método pela comparação com os resultados 

obtidos através da resolução da equação de transporte. Isto significa que a abrangência do método 

do albedo vai muito além das restrições impostas para a aplicação da aproximação da difusão, 

sendo possível sua utilização inclusive em blindagem de fótons, conforme demonstrado neste trabalho. 

Sua excelente concordância com o código ANISN, para ordem de quadratura S2' mostra a 

eficiência do método no trato de problemas onde se busca determinar as frações do feixe incidente 

que são refletidas, absorvidas e transmitidas, sem a preocupação com aspectos angulares de fluxo, 

caso este de impOltante aplicação em blindagem. 

A capacidade de resolver problemas sem determinação de fluxos diferencia o método e o 

torna simples e prático, conferindo-o inegável valor didático e acadêmico. Dentro de sua abrangência, 

a principal vantagem do método do albedo é sem dúvida a sua capacidade em tratar dados obtidos 

experimentalmente, onde a manipulação é simples e rápida para a obtenção de resultados. Essa 

característica confere ao método real aplicabilidade e importância prática. Este fato pode ficar 

evidenciado, por exemplo, para uma situação em que estejam disponíveis apenas dados a respeito 

das propriedades de reflexão, absorção e transmissão de determinada camada, sendo desconhecidos 

os fluxos através do matelial e mesmo sua composição. Neste caso, é recomendável a aplicação 

do método do albedo para a obtenção de soluções simples e rápidas com grande facilidade de 

manipulação de dados. 

Dentro do que foi exposto, o importante papel do método do albedo como fenamenta no 

cálculo de blindagem de radiações, em complemento aos já existentes, fica ainda mais consolidado. 

A facilidade de aplicação, a simplicidade e a grande flexibilidade na manipulação do método, 

aliadas à capacidade de processar dados provenientes de fontes diversas, fazem do método do 

albedo uminstmmento valioso. (]I] 
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TEXTURA DA TRANSFORMAÇAO 
DE FASE CFC-CCC 
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Carlos Sérgio da Costa Viana** 

RESUMO 

o presente trabalho estuda a textura de transformação de fase cfc-ccc com, o 
objetivo de se caracterizar a textura da austenita. Esta transformação influencia 
diretamente a anisotropia final do l1'laterial; por isso, o conhecimento do tipo exato 
da textura da austenita, que é herdada pela textura da fase que dela resulta, é de 
considerável importância para a modelagem do processo de laminação. 

Para isto, é utilizado um modelo, recentemente proposto na literatura, para 
simular as texturas da fase produto. As principais suposições do modelo são: (I) a 
relação de orientação empregada foi a de Kurdjumov-Sachs; (lI) a nucleação da 
fase produto ocorre a partir de sistemas de deslizamento ativos da fase matriz; (III) 
a seleção de variantes se baseia na tensão residual que permanece no l1wterial, 
após este sofrer deformação plástica. Os materiais cúbicos de face centrada cobre, 
latão e alumínio, laminados à temperatura ambiente, foram utilizados para modelar 
a textura de laminação a quente da austenita. As texturas obtidas para o produto, 
pelo uso do modelo, foram comparadas a texturas reais obtidas por têmpera, após 
deformação, em aços micro ligados ferríticos e bainíticos e numa liga Fe-30%Ni. 

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

* Mestre em Ciências em Ciências dos Materiais pelo IME, 
** PhD, Professor Titular do IME - Seção de Engenharia Mecânica e de Materiais - DE/4. 
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TEXTURA DA TRANSFORMAÇÃO DE FASE CFC-CCC 

INTRODUÇÃO 

Os metais e ligas comerciais são constituídos de pequenos cristais, denominados grãos, os 

quais são separados por intelfaces chamadas contornos de grão. A rede cristalina de cada grão 

tem, em geral, orientação diferente da de seus vizinhos. Quando um metal sofre uma grande 

deformação plástica, ele desenvolve uma "textura" onde certos planos cristalográficos tendem 

a se orientar de uma maneira preferencial, que é função da estrutura cristalina e do estado de 

deformação imposto. 

Quando um aço desenvolve uma textura na fase austenítica, ela influencia a textura da fase que 

dela resulta (ferrita, martensita ou bainita) por transformação de fase, devido à natureza dessa 

transformação que OCOITe durante o resfriamento. A transformação de fase "(---"7a influencia 

diretamente as propriedades macroscópicas [mais (anisotropia plástica) dos aços usados na condição 

de laminado a quente. Assim, o tipo da textura desenvolvida na austenita e o modo pelo qual ela é 

herdada pela felTita, mat1ensita ou bainita são elementos de considerável importância no entendimento 

do processo de laminação. 

O objetivo deste trabalho I é determinar a influência do tipo das texturas da austenita na 

modelagem das texturas de transformação. Isto foi feito a pattir de três mateliais de mesma estrutura 

cristalina que a austenita, cobre, latão e alumínio, que, porém, desenvolvem texturas diferentes, e 

utilizando um modelo, recentemente proposto na literatura, para simulat' as texturas de transfOlmação 

"(---"7a. As texturas preditas para o produto foratll comparadas a texturas reais, obtidas por têmpera 

após deformação, em aços microligados ferríticos e bainíticos e em uma liga Fe-30%Ni. 

PROCEDIMENTOS EXPERIMENTAIS 

Devido às dificuldades experimentais que impedem a medição da textura da austenita de aços 

convencionais antes da transfOlmação, foram utilizados três materiais cúbicos de face centrada 

para representar a textura da austenita: cobre de pureza comercial (99,5%), latão 70-30 e alumínio 

de alta pureza. Estes mateliais apresentam texturas de deformação qualitativamente idênticas, porém 

quantitativamente diferentes. Os materiais foram recebidos sob a forma de chapas com espessuras 

iniciais de 6,4mm para o cobre, l2,5mm para o latão e 2l,27mm para o alumínio. 

As chapas sofreram uma laminação prévia com 

o objetivo de diminuir a espessura para facilitar a Material Temperatura eC) Tempo (min) 
preparação das amostras para o ensaio de textura. 

A seguir, foi realizado um recozimento pat'a obter

se uma microestrutura recristalizada e homogênea. 

As amostras foram tratadas em um forno de mufla 

nas condições confOlme observado na tabelal . 

Latão 

Alumínio 

Cobre 

380 

450 

500 

15 

30 

15 

Tabela 1: Condições empregadas no recozimento 
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Após o recozimento, as amostras foram laminadas a frio, sofrendo reduções nominais de 40, 
60 e 80%, de onde foram retiradas espécimes para as medidas de textura. 

Medição da Textura Cristalográfica 

Amostras retangulares, com aproximadamente 24mm x 14mm foram cortadas da pruie central 
da chapa de cada material pru-a a análise de textura. As amostras foram prepru-adas com lixamento 
e polimento convencionais. 

As distribuições das intensidades difratadas pelas famílias dos planos {111 }, {200} e {220}, 
dos três materiais cúbicos de face centrada, 
foram medidas utilizando um goniôme/ro de Material 

textura e radiação Ka do cobalto (l ,79AO) Difração Alumínio Cobre Latão 

filtrada por ferro. A geometria utilizada foi 111 28=45,06 28=50,83 28=49,90 
a do método de Schultz, em reflexão. A 200 28=52,52 28=59,43 28=58,33 
tabela 2 mostra a relação dos ângulos de 

220 28 = 77,36 28= 88,70 28= 86,86 
difração dos materiais utilizados. 

Tabela 2: Relação das difrações e ângulos de Bragg dos 
materiais 

UTILIZAÇÃO DO MODELO 

o modelo usado neste trabalho foi desenvolvido por M. P. Butrón-Guillén, C.S. da Costa 
Viana e 1. 1. Jonas? Ele simula a transformação gama-alfa a pruiir de uma distlibuição de orientações 
que simulam uma matriz cúbica de face centrada 
deformada. No presente trabalho, o modelo foi 
aplicado a texturas de materiais cfc reais, na 
condição laminada, discretizada em algumas 
centenas de cristais. O fluxograma da figura 1 
mostra a seqüência de etapas usadas na 
simulação. 

O modelo M . P. Butrón-Guillén, C. S. 
da Costa Viana e J. J. Jonas2 utiliza as se-
guintes hipóteses: 

1) A transformação y0 a obedece à relação 
de Kurdjumov-Sachs,3-6 que é empregada na 
forma de uma rotação de 90° em torno de 24 
eixos <112>; 

2) A seleção de variantes se baseia em 
dois critérios : 

L1I11inação a fiio do Cu, latão-a e AI 
40%,60% e 80% 

Medição das figuras de pólo experimentais 

Cálculo das FOOC em coordenadas de Bunge 

Oiscretização das FOOC em coordenadas de Bunge 

Aplicação do Modelo com seleção de variantes K-S 

Cálculo das FOOCs das orientações transformadas em 
coordenadas de Bunge 

Figura 1: Fluxograma das etapas utilizadas para a 
simulação 
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- no relaxamento do campo de tensões residuais de laminação da matriz, pela nucleação da 
fase produto, que determina quais variantes podem nuclear; 

- na proporcionalidade entre o volume de cada variante e a atividade de deslizamento no 
sistema de deslizamento da matliz correspondente àquela vaIlante. 

O relaxamento de tensões é avaliado pelo trabalho da tensão residual crij sobre a deformação 
de Bain7

-
8 bij ' cr'ij = Sij - crij ,é a diferença entre as tensões residuais na matriz e no grão da 

matriz. Ambos calculados pela teoria de Bishop-Hill. 9 A condição w = cr'ij . bij > O deve ser 
atendida paI'a a valiante nucleaI'. 

Para se estudar o efeito da atividade de deslizamento nos sistemas da matriz sobre as 
texturas de transformação, foi criada, no modelo , uma variável que permite controlar o 
número de sistemas de deslizamento que contribuem para a transformação. Ela varia de 
O a 100% da atividade máxima de deslizamento do grão. Isto é, quando ela está próxima 
de O, significa que a transformação sofre a ação da atividade de todos os sistemas de 
deslizamento do grão, e quando está próxima de 100%, apenas os sistemas que possuem 
100% da maior atividade participam da análise, sendo os demais descartados. Foram 
utilizados os valores de 5,30, 70 e 98 % da atividade máxima de deslizamento. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

As texturas expelimentais determinadas após a laminação a frio foram analisadas pelo método 
de Bunge. Foi usada apenas a seção de <j)2 = 45 °, pois é onde se localizam as orientações mais 
importantes dos mateliais cúbicos, como pode ser observado na figura 2. 

(001)[110J 

<I> 
(114)[110J 

(113)[110J 
(4411)[110J 

(112)[110J 

(223)[110J 

(111) [110J 

(332) [110J 

(221) [110J 

(331) [110J 

(110) [110J 

18 

... -,....-~--r--~.....,r-----.--..,.....-...--...... (001)[110J 

rp = 45° 
2 

(114)[221J 

(113)[332J 
(4411)[11118J 

- - - -+(112)[131J (112)[111J 

- -+- + -+- - -+- - -+- (111) [112J 

IM IN 
N 
IM 

~ ~ 

;::- ;::-

~ ~ ~ 

I:: 
M 
I~ e. 

;::-
~ 

~ :::. 

(554) [225J 

(332) [113J 

(552) [115J 
(11114)[2211J 
(441 )[118J 

(110) [OOlJ 

Figura 2: Seção de lP2 = 45° 
da Função de Orientação 
Cristalina mostrando as 

orientações mais 
importantes 10 
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A figura 3 mostra as texturas experimentais do cobre com reduções de 40,60 e 80%. Observa

se que a textura formada é homogênea e a orientação que possui maior pico de intensidade é a 

(113)[332]-(112)[111]. 

o 10 W • • W 00 m 00 00 

~ =450 

(a) 

o 10 20 30 40 50 60 70 80 90 

~ =450 

(b) 

o 10 20 30 40 50 60 70 80 90 

<t1 = 450 

(c) 

Figura 3: Seções de <fl
2 

= 45° do cobre com redução de (a) 40%, (b) 60% e (c) 80% 

A figura 4 mostra as texturas experimentais do latão com reduções de 40,60 e 80%. Nota-se 

que a orientação de maior pico de intensidade se localiza em (110)[112] . 

o 10 20 30 40 50 60 70 80 90 

~ = 450 

(a) 

10 

20 

30 

o 10 20 30 40 50 60 70 80 90 

~ =450 

(b) 

10 

20 

30 

40---+----

50-t------_ _ _ ==:J 
601===:::-_ 
70 

80 

o 10 20 30 40 50 60 70 80 90 

<t1 = 450 

(c) 

Figura 4: Seções de <fl
2 

= 45° do latão com redução de (a) 40%, (b) 60% e (c) 80% 
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A figura 5 ilustra a textura do alumínio com 40% de redução. 

Pode-se observar que a orientação que possui maior pico de 

intensidade se localiza em (112) [111]. 

A figura 6 mostra as texturas produto geradas a partir do 

cobre. Observa-se que as orientações predominantes são a 
- --

(113)[110] e (332)[113]. Nota-se que, para a textura gerada a 

partir do cobre com 40% de redução, as curvas de nível das 

principais orientações se encontram interligadas. O melhor 

resultado foi observado para a amostra onde quase todos os 

sistemas de deslizamento foram considerados. 

qJ, qJ, 
3(» 60' 90' (» 30' 6(» 9(» 

O' 

Ll 
3(» 3(» 

<!l 

60' 6(» 

(a) (b) 

<!l 

CP, = 45" 

Figura 5: Seção de <1'2 = 45° do 
alumínio com 40% de redução 

(» 6(» 
(» 

(c) 

Figura 6: Seção de <1'2 = 45° da textura produto gerada a partir do cobre (a) 40%, (b) 60% e (c) 80% de redução, 
níveis: 1.0, 2.0,4.0, 7.0 

A figura 7 mostra as texturas produto geradas a partir do latão. Nota-se a presença 
- --

das orientações principais (113)[110] e (332)[113] . Ocorre a ligação das curvas de nível 

das orientações principais para a textura gerada a partir do latão com 40% de redução. 

Novamente o melhor resultado foi obtido considerando-se a maioria dos sistemas de 

deslizamento ativos do grão . 

A figura 8 mostra a seção de <P2 = 45° da textura gerada a partir do alumínio com 40% de 

redução. Observa-se novamente a presença das orientações principais (113)[110] e (332)[113] 

e o surgimento do pico na 0l1entação (113) [031]. 
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CP1 

o 
<I> <I> 

(a) (b) (c) 

Figura 7: Seção de qJ2 = 45° da textura produto gerada a partir do latão (a) 40%), (b) 60% e (c) 80% de redução, 
níveis: 1.0, 2.0, 4.0 e 7.0 

<I> 

Figura 8: Seção de qJ2 = 45° da 
textura produto gerada a partir do 

alumínio 40% de redução, 
níveis: 1.0, 2.0, 4.0 e 7.0 

Para se analisar as texturas preditas 

neste trabalho, é instrutivo observar as 

texturas típicas obtidas experimen

talmente por alguns autores , 10-1 2 tanto 

para a transformação da austenita para 

ferrita como para martensita e bainita. 

A figura 9 mostra a seção <j)2 = 45° de 

três texturas obtidas, experimentalmente, 

nas seguintes condições : (a) textura da 

martensita 11 obtida através da trans-

formação de uma austenita de Fe-30Ni 

laminada com 75% de redução e temperada a -269°C, (b) textura da ferrita lO obtida em um 

aço microligado ao nióbio laminado, com 75% de redução, temperado imediatamente após à 

temperatura de acabamento de 870°C, (c) textura da bainita l2 de um aço extra-baixo carbono 

(0.024%) com 20 ppm de B, bainítico ao sair da laminação a quente. 

Na figura 9 (a) observa-se, na textura, que o pico de maior intensidade está localizado em 
- --

(113)[110], seguido da orientação (111)[112] um pouco mais fraca. Nota-se, em menor escala, 

a presença da orientação (110)[110]. ; ".1 i' 

-
A figura 9 (b) mostra uma textura que possui como orientação predominante (112) [11 O], seguida 

de (332)[113], com intensidade mais fraca, e, em menor escala, (001)[110], Nota-se que as 
- - -

orientações (112)[110] e (332)[113] se encontram interligadas. 
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'- (332) <113> 

{225} <110> " 

3 

(a) (b) (c) 

Figura 9: Seção de <fl
2 

= 45° de materiais ccc experimentais (a) martensita; (b) ferrita; (c) bainita 

-

A figura 9( c) mostra uma textura com (225)[110] como orientação predominante, seguida de 

(332)[113], com intensidade um pouco mais fraca. Observa-se, também, a presença da 
orientação (001)[110], em menor escala. 

Observa-se que as três texturas têm, praticamente, o mesmo aspecto geral e orientações 
predominantes que distam não mais de 10° entre si. Embora elas se refiram a fases produto 
distintas, possuem as mesmas características básicas e podem representar a transformação da 
austenita, em geral. 

Comparando as texturas produto experimentais (ccc) com as preditas, observa-se que todas 
apresentam as mesmas orientações principais, ou próximas a elas. Isto porque, conforme observado 
em vários trabalhos,I3-15 os materiais cfc deformados que possuem como orientações plincipais 

{112 }<111> e {110 }<112>, as Olientações resultantes da transformação de fase, são {332 }<113> 
e {113}<110>, respectivamente. 

CONCLUSÕES 

1) As orientações (113)[110] e (332)[113] estão presentes nos três materiais produto anali
sados, mostrando a eficiência do programa na transformação das orientações {113 }<332>
{112 }<111>, {110 }<112> e {112 }<111>, presentes nas texturas do cobre, latão e alumínio 
respectivamente. 

2) A atividade de deslizamento tem grande influência na transformação 'Y ~ ex no cobre, 
pois, com um maior número de sistemas de deslizamento ativos, mais núcleos são gerados, e 
com isto a textura predita se torna mais realista. 

3) O latão com 40% de redução poderia representar a textura da austenita, já que suas texturas 

produto resultantes foram as únicas que obtiveram texturas semelhantes às experimentais. Mais 

uma vez, o melhor resultado obtido foi para um maior número de sistemas de deslizamento ati vos . 
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4) O alumínio experimental (com 40% de redução), conforme observado, não serviria para 

caracterizar a textura da austenita, pois a textura produto gerada diverge das texturas experimentais 

analisadas devido à presença de um pico na Olientação (113)[031]. 

5) Comparando-se as texturas produto dos mateliais estudados, observa-se que as plincipais 

características de uma textura ccc estão presentes. 

6) No presente trabalho o material escolhido para caracterizar a textura da austenita foi o 

cobre laminado com redução de 40% e porcentagem da atividade de deslizamento de 5%, pois é 

a textura que mais se assemelha das texturas experimentais dos materiais cúbicos de corpo cen

trado apresentados, em teImos qualitativos e quantitativos. 
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Geraldo Gurgel Filho * 
Mônica Toledo von Sydow C. Pereira ** 

Hans Ingo Weber*** 

RESUMO 

Este trabalho visa a avaliar o comportalnento dinâmico de um Giroscópio em 
Suspensão Cardânica de dois graus de liberdade a partir de suas equações de 
movimento, obtidas analiticamente, considerando possíveis imprecisões defabricação 
ou variações na geometria esperada. A partir de medições realizadas com um sistema 
real em vôo, pretende-se destaforma, ao compará-las com o resultado de simulação 
realizadas com o modelo analítico, avaliar as causas de uma discrepância. 

Assim, este trabalho tem, por objetivo analisar a influência da variação de 
parâmetros geométricos na precisão de medição de um giroscópio cardânico de dois 
eixos sob a ação do sistema em, uma manobra de inclinação e sob a ação de uma 
elevada aceleração linear quando houver uma excentricidade no centro de gravidade 
do rotor. Duas hipóteses vão ser exploradas, uma idealizando o rotor do giroscópio 
como livre no espaço, outro il1wginando a influência dos quadros da suspensão 
cardânica, tomados todavia como rígidos . 
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Apresenta-se uma implementação que testa vários parâmetros geométricos, procura-se 
adequar afonna de representar os resultados de talforma que seja possível wna validação 
do modelo nwtemático proposto. A identificação de parâmetros, a partir de medições 
especificas no sistema real, também faz parte do escopo deste trabalho. 

INTRODUÇAO 

o estudo de giroscópios cardânicos encontra-se na literatura tradicional de sistemas mecânicos, J 

e sua utilização na guiagem de equipamentos j á vem de longa data. A despeito deste conhecimento 
bem estabelecido, ao se tentar desenvolvê-lo para uma nova aplicação, é muito útil que se faça 
valer as felTamentas atuais de concepção e projeto existentes na dinâmica de sistemas. 

Procura-se, assim, equações de movimento que descrevam matematicamente o comportamento 
dinâmico, arbitram-se nestas equações todos os parâmetros geométlicos e dinâmicos, escrevem
se as perturbações com as quais ele pode estar sujeito. Este modelamento será então adequado 
para simular o funcionamento do giroscópio, inclusive para prever o limite das tolerâncias constmtivas 
em função dos resultados que se pretenda atingir. 

DINÂMICA DE UM GIROSCÓPIO EM SUSPENSÃO 
CARDÂNICA DE 2 GRAUS DE LIBERDADE 

o giroscópio com suspensão cardânica de dois graus de liberdade está integrado a um 
veículo. A trajetória deste veículo é definida em um referencial inercial I cuja origem se 
encontra no ponto de lançamento 00. Acompanhando o veículo, centrado em seu centro de 
gravidade Gv, e transladando em relação a I, consideramos um sistema de referência V. Na mesma 
origem Gv consideramos outro sistema de referência E fixo no veículo. Este sistema pode ser 
transladado para o centro do giroscópio passando a receber a denominação F. O sistema E deve, 
preferivelmente, ser um sistema principal de inércia do veículo. 

Z 

~ __ +fL ______ _ 

x 
y 

Figura 1: Trajetória, Veículo e Sistemas de Referência básica 

1 11 Simpósio Brasileiro de Engenharia Inercial, outubro de 1998. 
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A passagem de V para.E dá-se através de três rotações. A rotação a ser utilizada indica: 

A plimeira rotação de 8 em torno do eixo perpendicular é o ângulo de inclinação da trajetória 
que varia em função da manobra a ser realizada. A segunda rotação <p corresponde a guinagem 
que ocorre no movimento. A estabilização face ao efeito aerodinâmico é conseguida obrigando o 
veículo a cumprir uma rol agem 'Y. É exatamente esta rol agem que o giroscópio, que teoricamente 
se mantém impassível em sua Olientação inicial, deve determinar para permitir um controle adequado 
de trajetória. 

INFLUÊNCIA DE VARIAÇÃO DE PARÂMETROS 
GEOMÉTRICOS 

A suspensão cardânica consta de um anel externo cuja rotação é acompanhada por um 
sensor fixo no veículo, e um anel interno ao qual está ligado o rotor do giroscópio. Sendo F o 
sistema de partida, a primeira rotação Cf.. (mensurável), leve-o à posição A. 

Cf.. 

F--7A 
2 

Este sistema A é solidário ao anel externo e orienta-se pelos eixos principais de inércia 
do mesmo. 

Figura 2: Movimento na suspensão cardânica do anel externo (esquerda) e do anel interno (direita) 
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A rotação seguinte ~ indica a variação de posição entre o anel externo e o anel interno ao qual 
está fixo o sistema B. 

~ 
A---7B 

3 

Finalmente, o rotor do giroscópio movimenta-se em B com uma velocidade angular O Q. 
Eventualmente, se for necessário definir um valor de referência fixo ao rotor, chamado de C, então 

Ot 
B---7C 

1 

Rotor do giroscópio livre no espaço 

No caso ideal em que o rotor do giroscópio pode ser considerado como um corpo livre de 
esforços no espaço, ele mantém a sua posição de partida, enquanto o sistema ao qual está fixo a 
suspensão cardânica movimenta-se ao seu redor. 

A quantidade de movimento angular deste rotor permanece constante. 
A equação de Euler para o movimento de rotação é: 

Onde: 

o: ponto fixo ou centro de massa. 

o 

M=H 
-o -o 

Ela (y = - a) cOlTesponde à finalidade da instalação do giroscópio que é medir a rotação do 
veículo em torno do seu eixo. Para avaliar como a trajetótia do veículo pode induzir a um erro nesta 

M: momentos externos aplicados ao corpo (rotor), referidos ao ponto O. 
-o 

O estado do giroscópio é conhecido como (a, ã, ~, ~,O) e o estado do veículo (8, 8, y, y). 
Observe-se a solução particular para: 

y = -a, isto é y = -eX, ~ = 0, ~ = 0, 8 = 0, O = 0 0 , 
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medição, integra-se o sistema de equações. Só há sentido neste estudo enquanto p == O, onde 
p = y + u. Algumas combinações de tJ:ajetória com giroscópio tiveram suas equações de movimento 
levantadas. No caso do giroscópio ideal em órbita no plano vertical elas são: 

Q = -p sen ~ - pp cos ~ 

Ip cos ~ - Ip~ sen ~ - (1- Ip) p~ sen ~ + Ip Q ~ = O 

A deriva ocorre em u e em ~ . A deriva em u se reflete como um elTO de medição, pois p deixa 
de ser nulo, podendo ser causada pela excentricidade do centro de gravidade do rotor. A deriva 
ein ~ irá aumentar o efeito sobre u. 

Incluindo o efeito da inércia da suspensão cardânica, pode-se incluir também o atrito 
viscoso indicado por Ca entre o anel externo, seus mancais e o potenciômetro, por Cb o atrito 
entre o anel interno e externo, e por C o atrito sobre o rotor. 

O sistema é estudado para duas manobras típicas definidas por: 
1) Aceleração típica 
Durante o processo de lançamento será tomada uma aceleração constante igual a: 

a = 2 x 1Q4m/s2 

2) Variação de inclinação típica 
Para um tempo de 0.5s de vôo será considerada uma manobra que altere a inclinação do 

veículo no plano vertical em 10 graus 

1t • 1t2 •• 1t3 
8(t) = -(1 - cos 21tt) ~ 8(t) = -- sen 2m ~ 8(t) = - cos 21tt 

36 18 9 

Rotor considerando a influência dos quadros na suspensão cardânica 

Estuda-se o caso do giroscópio considerando a influência dos quadros na suspensão 
cardânica em órbita balística no plano vertical. As equações de movimento foram levantadas 
pelos métodos de Euler x Lagrange e são descritas a seguir: 

. . C·· . · 
Q + P sen~ + p~ cos~ = - - Q - 8 cosp cos~ + 8 (p senp cos~ + ~ cosp sen~) 

Ip 
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Para simplificar o processo de integração, toma-se uma forma em que a matriz de 

massa é diagonal: 

2 2 .. o o p~ sen2~ o 

(IAy + IBx sen ~ + IpB + Icos ~)p + [IBx - (lPB + I)]p~ sen2~ + Ip + Ip~n cos~ = 
2 

2 2 1 O2 -[(IBx + Ip)cos ~ + (lPB + I) sen ~] - Õ sen 2p 
2 

1 o o o 1 02 o o sen2~ 
-{lPA - IAZ) -2 Õ sen 2p + (IBZ + I) (~Õ cos p + -2 Õ sen2p) + IpÕp senp -2-

.. -2 1 • • 
(lBZ + I)~ + [(Ip - I) + (lBx - IpB)]p - Õ sen 2~ - Ipp cos ~n = 

2 

o 

IpÕn senp cos~ 

.. •• ·2 1 •• 
= - (lBZ + I)(Õ sen p + Õp cos p) - [(IBx + Ip) - (lPB + I)]cos p (Õ cos p - sen 2~ - Õp cos 2~) 

2 
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EXEMPLOS DA AÇÃO DE VÁRIOS PARÂMETROS 
GEOMÉTRICOS 

0 .05 0.1 0 .15 0 .2 0 .25 0 .3 0 .35 
P 

Figura 3: Rotor no espaço, com excentricidade, 
sujeito à aceleração típica 

Para o caso do rotor com 
excentricidade, sujeito à acele
ração típica, comparando-se o 
valor encontrado da detiva p do 
rotor, após 2s do início do movi
mento, quando se considera a 
influência dos quadros (pmáx = 
0.3184 rad), observa-se que 
houve uma diferença pequena 
com relação ao valor obtido no 
rotor livre no espaço (pmáx = 
0.3118 rad) . Considerou-se 
amortecimento neste caso (C = 2 
Nms), que se for elevado cinco 
vezes resulta na figura 4. 

OA 
P 

0.3 

0.2 

0.1 

O 
O 

n 500 

480 

460 

440 

420 

400 
O 

0.2 OA 0.6 

0.2 OA 0.6 

0.8 

0.8 

1 .2 1 A 1 .6 1 .8 2 
t 

1.2 1 A 1 .6 1.8 2 
t 

Figura 4: Influência do amortecimento no roto r nos quadros, 
sujeito à aceleração típica 
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Concluindo, com relação a influência do amOltecimento no caso da aceleração típica, observa
se que o valor da deliva aumenta com o acréscimo do valor do amortecimento conforme a tabela 
asegUlr: 

500 
n 

495 

C(Nms) p(rad) Q (Hz) 490 

485 

2 0.3184 480 
480 

10 0.3441 412 

P 
0.5 

0.4 

0.3 

0.2 

0.1 

o 0.2 0.4 0.6 0.8 

0.2 0.4 0 .6 0.8 1 

1.2 1 .4 1.6 1.8 2 
t 

1.2 1 .4 1.6 1.8 2 
t 

Figura 5: Rotor nos quadros com excentricidade e deriva, 
na manobra de inclinação 

Finalmente, a influência da manobra de inclinação só passa a ter efeito quando o giroscópio 
estiver fora de sua posição nominal (na posição zerada ele é imune às manobras). Neste caso 
interessa-nos ter uma idéia da não linearidade dos efeitos e, para tanto, faz-se a manobra de 
inclinação após ter encerrado uma manobra de aceleração como especificado acima mas ao longo 
de apenas 1 s, comparando-se o resultado com o caso resultante de uma manobra de aceleração 
sujeita ao triplo da aceleração anterior (6.0e+04m/s2). Mencione-se que mesmo nestas condições 
o processo de lançamento afeta muito mais a precisão, enquanto que a manobra de inclinação irá 
acarretar uma oscilação de pequena amplitude tanto em a como em ~. 

CONCLUSÃO 

Apresentou-se neste trabalho uma fOlma de utilizar a simulação como uma ferramenta adicional 
de projeto e de qualificação de produto. Diversos parâmetros podem ser alterados, obtendo-se 
sua relevância na deriva conseqüente, ou a característica oscilatória do sinal esperado. rnJ 
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INFLUÊNC!A DA CONCENTRAÇAO 
DE MANGANES NO ESPECTRO DE RME 

DO Mn2
+ EM Ca(OH)2* 

R. S. de Biasi** 
M. L. N. Grillo*** 

RESUMO 

o espectro de ressonância do spin eletrônico em amostras de hidróxido de cálcio 
dopado C01n manganês foi estudado à temperatura ambiente para concentrações de 
Mn entre 0,01 e 2,00 mol%. Os resultados sugerem que o alcance da interação de 
câmbio entre os íons de Mn2+ é aproximadamente 1,05 nm. 

INTRODUÇÃO 

o hidróxido de cálcio, Ca(OH)2' é um material cerâmico com muitas aplicações 
industriais e biomédicas, cujas propriedades podem ser consideravelmente modifica
das pela presença de elementos de transição como o ferro, o cromo e o manganês. A 
ressonância magnética eletrônica (RME) é uma técnica conveniente para estudar essas 
impurezas na estrutura do Ca(OHh- No presente trabalho, investigamos o efeito da 
concentração de manganês sobre o espectro do Mn2

+ em hidróxido de cálcio 
policristalino. Esta investigação é importante por duas razões. Em primeiro lugar, uma 

*Tradução do artigo: R.S. de Biasi e M.L.N. Grillo, Influence of manganese concentration on the ESR 
spectrum of Mn2+ in Ca(OH)2' J. Phys.Chem. Solids 60, 1905 (1999). 
**Engenheiro Eletrônico (PUC/RJ), Mestre em Ciências em Engenharia Eletrônica (PUC/RJ) e Ph.D. em 
Engenharia Eletrônica (Universidade de Washington, Seattle, EUA). É Professor Titular do IME. 
*** Bacharel em Física (UERJ) , Mestre em Ciências em Física (PUC) e Doutora em Física (UFRJ). É 
Professora Adjunta da UERJ. 
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vez conhecidos os efeitos da concentração de manganês sobre o espectro, toma-se possível usar 
os resultados de RME para medir, de forma rápida e não-destrutiva, pequenas concentrações de 
Mn em Ca(OH)z comercial; em segundo lugar, o conhecimento do alcance da interação de câmbio 
entre os íons de Mn2+ é essencial para uma melhor compreensão das propliedades magnéticas do 
hidróxido de cálcio dopado com manganês. 

HISTÓRICO 

RME de hidróxido de cálcio dopado com manganês 

A análise do espectro de RME em monocristais de óxido de cálcio dopado com man
ganês' mostra que os íons de Mn2+ substituem os íons de cálcio na rede cristalina. O espectro 
pode ser descrito pelo hamiltoniano de spin 

com g = 2,0010, D/h = -56,29 MHz, A/;/h = -257,8 MHz e A-L/h = -252,8 MHz. 

RME de soluções sólidas diluídas 

A teoria do alargamento dipolar em soluções sólidas diluídas foi desenvolvida por Kittel 
e Abrahams2 e generalizada por de Biasi e Fernandes3 para levar em conta as interações de 
câmbio. Os principais resultados são os seguintes: 

(I) a forma de onda da curva de absorção é uma lorentziana truncada; 
(11) a largura de linha pico-a-pico da primeira derivada da curva de absorção pode ser 

expressa na forma 

(2) 

(111) a intensidade da curva de absorção é dada por 

(3) 

onde ~Ho é a largura de linha intrínseca, ~Hd é o alargamento dipolar, C1 e c2 são constantes 
e fe é a concentração de íons substitucionais da impureza paramagnética que não estão 
acoplados pela interação de câmbio, que pode ser expressa na forma 

(4) 

('11 i Vol. XVII - NQ 2 - 2Q Quadrimestre de 2000 33 



INFLUÊNCIA DA CONCENTRAÇÃO DE MANGANÊS NO ESPECTRO DE RME DO Mn2+ em Ca(OH)2 

onde f é a concentração de impurezas, z(re) é o número de sítios catiônicos incluídos em uma esfera 
de raio ro e re é o alcance efetivo da interação de câmbio. 

MÉTODO EXPERIMENTAL E RESULTADOS 

Preparação das amostras 

As amostras dopadas com manganês usadas neste estudo foram preparadas a partir de 
CaC03 e Mn02 em pó de alta pureza. Os pós foram misturados, tratados por 24h a 1.200°C no 
ar e hidratados por 30 dias em atmosfera ambiente. As concentrações de manganês foram 
determinadas por análise química. Os espectros de difração de raios X de todas as amostras 
corresponderam, dentro do erro experimental, ao espectr04 do Ca(OHh- Nenhuma outra 
fase foi observada. 

Medidas de ressonância magnética 

Todas as medidas de ressonância magnética foram realizadas à temperatura ambiente e 
9,50 GHz. Os espectros de amostras típicas aparecem na figura 1. Em princípio, os dados de 
largura de linha podem ser obtidos a partir de qualquer linha do espectro do pó. A linha 
indicada por uma seta na figura 1(a) foi a escolhida. Os resultados aparecem na tabela 1, 
juntamente com os dados relativos à intensidade. 

DISCUSSÃO E CONCLUSÕES 

A variação teórica com a concentração da largura de linho pico-a-pico ~Hpp, dada pela 
equação 2, aparece na figura 2 para ~Ho = 0,47 mT e seis valores diferentes da interação de 
câmbio. Os valores de re e z(re) para as 12 primeiras esferas de coordenação aparecem na 
tabela 2, onde n é o número de ordem de cada esfera de coordenação (n = 1 corresponde à 
situação em que nenhum sítio vizinho é incluído e assim por diante). Os valores de z(re) são os 
apropriados para a rede cristalina do Ca(OH)2; os valores de re foram calculados para as constantes de 
rede à temperatura ambiente, medidas4 por difração de raios X, ao = 0,3593 nrn, Co = 0,4909 nm. Os 
dados experimentais também aparecem na figura 2. Os resultados experimentais estão 
próximos da curva teórica para n = 11, que cOITesponde, de acordo com a tabela 2, a 
um alcance re = 1,05 nrn para a interação de câmbio. 

A figura 3 mostra a intensidade teórica [equação 3] e experimental (tabela 1) do espectro. 
A escala vertical é arbitrária e foi escolhida para o melhor ajuste possível dos pontos 
experimentais à curva teórica para n = 11 ou z(re) = 86. A concordância foi excelente. 
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(a) 

0,32 0,34 0,36 

CAMPO MAGNÉTICO (T) 

Figura 1: (a) Espectro de RME de uma amostra de Ca(OH)2 dopada com 0,01 mol% Mn; 
(b) espectro de RME de uma amostra de Ca(OH)2 dopada com 0,40 mol% Mn. 

f(mol %) Mlpp(mT) IR 

0,01 0,47 10 

0,20 0,60 150 

0,40 0,70 300 

0,60 0,77 350 

0,80 0,82 400 

1,00 0,84 420 

1,50 0,80 400 

2,00 0,75 340 

Tabela 1: Resultados experimentais para o sistema 
Mn2+-Ca(OH)2(T = 300 K, v = 9,50 GHz) 
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Figura 2: Variação com a concentração da largura de linha pico-a-pico, L'.Hpp" em Ca(OH)2 dopado com Mn. 
Os círculos são pontos experimentais; as curvas representam os resultados de cálculos teóricos para 

três diferentes alcances da interação de câmbio. 

n rc(mn) z(rc) 

1 0,00 O 
2 0,36 6 
3 0,49 8 
4 0,61 20 
5 0,62 26 
6 0,72 32 
7 0,79 48 
8 0,87 ffi 
9 0,95 72 
10 0,98 74 
11 1,05 86 
12 1,07 no 
Tabela 2: Valores de rc e z(rc) para o Ca(OH)2 

Vol. XVII - N9 2 - 29 Quadrimestre de 2000 (~1í i 



INFLUÊNCIA DA CONCENTRAÇÃO DE MANGANÊS NO ESPECTRO DE RME DO Mn2+ em Ca(OHh 

« 
::J --« 
I 
Z 
-.J 

W 
O 

w 
O « 
O 
Cf) 

Z 
W 
I-
Z 

500 

400 

300 

200 

100 

OI 
0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 

f(mol% Mn) 

Figura 3: Variação com a concentração da intensidade de linha, IR' em Ca(OH)2 dopado com 
Mn. Os círculos são pontos experimentais; as curvas representam os resultados de cálculos 

teóricos para três diferentes alcances da interação de câmbio. 

Não se conhece a razão pela qual o alcance da interação de câmbio é muito maior no Ca(OH)2 
que no CaO (1,05 nm e 0,59 nm, respectivamente5,6). Entretanto, parece razoável supor que os 
ângulos das ligações químicas sejam mais favoráveis à interação de câmbio indireta 7 no hidróxido 
do que no óxido. r:ru 
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Pesquisa 

FUNDAMENTOS DE MODELOS 
DE MARKOV ESCONDIDOS (HMM) 

Marco Antônio Rocca de Andrade * 

sUMÁRIO 

Dentre as várias técnicas de l1'lOdelagel1't de fenômenos físicos está a l1'lOdelagem 
por máquina de estadosfinitos em cadeias de Markov. De uma extensão dessa técnica 
no meio dos processos estocásticos surgiram os modelos de Markov escondidos ou 
Hidden Markov Models (HMM). Este artigo expõe de forma genérica os princípios 
básicos de HMM visando a apresentar mais esta ferramenta de modelagem,. 

INTRODUÇÃO 

Uma cadeia de Markov l,2,3 é um conjunto fInito de elementos, formando uma máquina 

de estados. Nesta máquina de estados as transições entre os estados não são governadas 
por regras determinísticas mas por probabilidades de transição entre eles. Porém, se em 
cada estado uma determinada saída ou observação puder ser gerada de acordo com uma 
distribuição de probabilidade (ao invés das regras determinísticas normalmente encontradas 
em máquinas de estados) e se somente a saída ou observação (e não o estado que a gerou) 
for visível a um observador externo ao processo, então os estados estarão 'escondidos' do 
exterior. Daí o nome de Modelos de Markov Escondidos 1,4,5,6,7 (HiddenMarkov Model
HMM). 

Diversos fenômenos podem ser modelados por meio de máquinas de estados finitos. E 
quando os fenômenos possuem características de processos estocásticos, pode-se pensar 
em usar HMM's como formas de modelá-los. 

* Departamento de Engenharia Elétrica, Instituto Militar de Engenharia - IME, 
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Figura 1: Diagrama genérico de uma máquina de estados com 6 estados 

Como exemplo de um fenômeno trivial, em que se pode usar HMM para a modelagem, 

considere-se o caso de um senhor que recebe da esposa a tarefa de ir à feira e trazer várias frutas 
relacionadas em uma lista de compras. Após algum tempo, o senhor retoma e apresenta à esposa 

as fmtas compradas conforme a lista. Neste caso, as saídas ou observações são as fmtas obtidas 
e é somente o que a dona de casa pode avaliar como observadora externa do processo. Não está 

explícito nas fmtas qual foi o caminho percorrido pelo consumidor através das finitas barracas e o 
que motivou esse caminho. Aspectos como distâncias, preços, quantidades e qualidades das frutas 

influenciaram no trajeto, e estes aspectos podem possuir características estocásticas. Ir à feira com 
uma lista de compras pode ser um problema modelável com HMM. 

Uma vez associado o modelo ao fenômeno, pode-se responder a perguntas tais como: qual o 
melhor trajeto de visita pelas barracas ou se determinado trajeto possibilita a aquisição de toda a 
lista de compras de forma satisfatória. 

ELEMENTOS DE UM HMM 

Para definir um HMM de forma completa são necessários os seguintes elementos: 
• O número de estados do modelo, N; 
• O número de símbolos observáveis em um alfabeto, M. Para símbolos discretos, M pode ser 

inteiro, para símbolos contínuos, M pode ser infinito; 
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• O conjunto de probabilidades de transição de estados A = {ai}}: 

a .. = p{q = J' I q = i} 
IJ ,+1 f' 

1S; i,j S; N; (1) 

onde q denota o estado corrente. As probabilidades de transição devem satisfazer as 
f 

condições estocásticas: 

N 

L ai) = 1 
j =1 

e 

• A distribuição de probabilidade de cada estado, B = {bik)}: 
Se a distribuição é discreta, 

(2) 

(3) 

(4) 

onde vk denota o k-ésimo símbolo do alfabeto, e 0, a observação corrente. Novamente as seguintes 
condições estocásticas devem ser satisfeitas: 

1 ~j ~N, 1 ~k~N, e (5) 

M 

L blk) = 1, (6) 
k =1 

Se a distribuição é contínua, normalmente, são especificados os parâmetros de uma função 
densidade de probabilidade que é representada por um somatório ponderado de M 
distribuições gaussianas, 1,5 

M 

blo,) = L Cj111 N(O" /-ljllI' ~II/) 
III =1 

(7) 

onde: cjll/ são os coeficientes de ponderação das gaussianas N, /-ljll/ são vetores de médias, e Vjll/ 

são matrizes covariâncias. 
As seguintes condições estocásticas devem ser atendidas por cjll/: 

e (8) 
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M 

L. Cjlll = 1, 
m=] 

i <s'j <s'N, (9) 

• Distribuição do estado inicial, n = { ni }, onde 

(10) 

Com os elementos definidos acima, um HMM com distribuição de probabilidade discreta 
pode ser representado pela notação compacta: 

Â = ( A, B, n ), (11) 

onde A é a matriz de elementos a .. ,B é o vetor de elementos b
k

, e n é o vetor de elementos n/. U . 

E um HMM com distribuição de probabilidade contínua pode ser representado com a notação 
compacta: 

Â = (A, cjlll' Iljlll , Ujlll , n ), (12) 

onde o vetor B é substituído pelos vetores de ponderação cjll/ ' médias Iljll/ e pela matriz 
covariância Ujll/' 

Retornando ao exemplo da feira, o número de estados é o número N de barracas exis
tentes. A matriz de probabilidades de transição A = (ai) é uma matriz quadrada de NxN 

elementos. Os valores destas probabilidades ai} podem ser determinados por um estudo 
(aprendizado) do comportamento de diferentes fregueses na mesma feira e com a mesma lista de 
compras. O número de observações ou símbolos do alfabeto é, a princípio, o número de frutas 
constantes na lista, com M elementos. Porém, se for considerado que cada fruta encontrada possui 
características únicas e contínuas como tamanho, aparência, preço, qualidade e peso, o número de 
observações possíveis passa a ser contínuo e incontável. A probabilidade de distribuição B = ( 
bl k) } reflete a possibilidade de encontrar na barracaj uma fruta k com boas características de 
preço ou qualidade ou quantidade etc. A função de distribuição de probabilidade (jdp) associada 
a B pode não ser uma simples gaussiana para um determinado estado ou barraca e pode apresentar 
vários pontos de máximos locais, tomando-se uma função multimodal na prática. Supondo que os 
picos da fdp da qualidade das frutas fossem para frutas verdes e para frutas 'passadas', pode-se 
tentar modelar esta fdp por uma combinação de no núnimo duas gaussianas. A combinação de 
gaussianas é uma forma muito popular de obter aproximações parafdp complexas. 1,4,5,7 Para o 

modelo em questão, além do atributo qualidade outros atributos também são relevantes e devem 
participar da composição de B. Assim, para o atributo preço poderá existir também uma combinação 
de gaussianas que melhor representará o comportamento da fdp associada, o mesmo ocorrendo 
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para os demais atributos pertinentes ao modelo para cada estado. Assim, ao invés do vetor B para 
o caso discreto, ter-se-á os vetores cilll e ~jlll' e a matriz Vjlll englobando todas as gaussianas de 
todos os atributos de todos os estados para representar o modelo À. Novamente, o levantamento 
destas probabilidades exige um estudo (aprendizagem) sobre o que é apresentado pelos feirantes 
em suas barracas. E, finalmente, as banacas que se localizam nas pontas da feira possuem uma 
maior probabilidade de serem visitadas inicialmente por um freguês recém-chegado. Estas barracas 
apresentariam valores de 1tj maiores que as demais, e um estudo seria necessário para avaliar 1t 

para todas as barracas. Ir à feira com uma lista de compras teria um modelo representado pela 
equação 12. 

SIMPLIFICAÇÕES NA TEORIA DE HMM 

Com o objetivo de facilitar o trato matemático e computacional, algumas suposições são feitas 
na teoria de HMM: 

• Suposição de Markov: o estado seguinte na máquina de estados depende somente do estado 
atual. A aplicação desta suposição gera um modelo chamado de primeira ordem. Pode-se construir 
modelos de ordem maiores em que o próximo estado dependa do estado atual e de n estados 
anteliores, porém o trato matemático e computacional cresce em complexidade muito mais do que 
a qualidade dos resultados. 

• Suposição de estacionaridade: as probabilidades de transição de um estado para outro não 
se alteram no tempo. 

• Suposição de independência de saídas: uma dada observação de saída é estatisticamente 
independente da observação da saída anterior. 

Embora estas suposições sejam bastante limitadoras, em geral o desempenho dos HMM não 
é seriamente prejudicado.4,6 

PROBLEMAS BÁSICOS DOS HMM 

Após optar por modelar um fenômeno por meio de HMMs, três problemas são de grande 
interesse: 

• Problenw da avaliação: dado um modelo À e uma seqüência de observações 
0=01,02,03, ... ,OT' qual a probabilidade desta observação ter sido gerada pelo modelo À, 

p{OIÀj? 
• Problem,a da decodificação: dado À e uma seqüência de observações 0=01,02""'0T' qual 

a melhor seqüência dentro do modelo capaz de gerar essas observações? 
• Problema do aprendizado: dado À e uma seqüência de observações 0=° 1,°2, . .. ,°1' como 

ajustar os parâmetros À ={A, B, 1tj de modo a maximizar o valor p{OIÀj? 
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Problema da Avaliação 

Determinar p{ OIA} a partir de O=01,02,or.,oTe do modelo A pode ser realizado por meio 
de processos probabilísticos básicos, mas esse cálculo envolve um número de operações da ordem 

de N~ onde T é o número de observações. Mesmo que o número de observações não seja muito 

grande, o número de operações é elevado. Assim, métodos alternativos foram criados para reduzir 

a complexidade computacional para encontrar 

N 

p{OIA} = I p{O, qt = i I A} . (13) 
i=1 

Um desses métodos faz uso das variáveis auxiliares ali) (chamada deforward variable ou 

variável progressiva) e ~/i) (chamada de backward variable ou variável regressiva) . A variável 

progressiva é definida como a probabilidade da seqüência parcial de observação °1,°2, ••• , 0T' 

quando esta termina no estado i , ou seja, 

(14) 

E a variável auxiliar ~,(i) é definida como a probabilidade da seqüência parcial de observação 

0(+1' 0(+2' 0(+3' ···' 0'[' ter ocorrido sendo i o estado atual e A o modelo, 

Desta forma, aplicando recursividade, obtém-se as relações: 

N 

aT+1(j) = b/oT+) I ~i)aij' 
i =1 

N 

~/i) = I f3t+l(j)aijb/O,+/) , 
j =1 

l~i~N, 

(15) 

1~ t ~ T-1, e (16) 

1 ~ t ~ T-1, (17) 

sendo a/i) = rr}/o), 1 ~i ~ N, e ~ji) = 1, 1 ~ i ~ N. Disto resulta que a probabilidade 
procurada pode ser obtida por: 

N N N N 

p{OIÂ} = I p{O,q, = ilÂ} = I ay{i) = I Pli) = I a,(i)f3t(i) (18) 
i=1 i=1 i=1 i=l 
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A complexidade do cálculo reduz-se de W para N2T operações 

Eslados 

N 
4 

3 

2 

"forward" "backward" Observações (I) 

Figura 2: Implementação do cálculo das variáveis Forward e Backward 

Problema da Decodificação 

Dado um modelo À e uma seqüência de observações O = 01' O2, . .. , 01' deseja-se saber qual 

a seqüência de estados com maior probabilidade de ter gerado O. 
Uma forma de solução seria procurar, na seqüência, qual o estado mais provável como gerador 

de determinada observação e, depois, encadear todos os estados encontrados. Um problema 
nessa abordagem é que a solução pode conter seqüências sem significado para o modelo. 

Existem vários critérios de otimização que evitam esse problema. Um dos mais usados é o que 

encontra a melhor seqüência simples de estados, ou sej a, maximiza P( Q/O, À), onde Q representa 

uma seqüência de estados como qI' q2"'" ql' Para encontrar a seqüência Q faz-se uso de um 
algoritmo de programação dinâmica chamado de algoritmo de Viterbi.4,5,6,7,8 Nele é definida a 

variável auxiliar 8/iJ como se segue: 

(19) 

a qual fornece a maior probabilidade que uma dada seqüência parcial de observação ser gerada 
por uma seqüência de estados até o estado t, quando o estado atual é i. 

Fazendo 8lj) = rr}lo), l"5,j "5, N e usando a recursividade, chega-se à relação: 

8 I(j)=b(o 1) [max ~(i)al'}']' 
1+ ) 1+ I :s; i :S; N 

1"5, i "5,N 1 "5, t "5, T-l (20) 

É necessáIio fazer um acompanhamento do argumento que é maximizado para cada instante t 

para decodificar a seqüência de estados mais provável de gerar O. 
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o processo possui uma sistemática semelhante ao utilizado em algoritmos de alinhamento 
temporal dinâmic05

•
7

•
8 (Dinamic Time Warp - DTW). 

Problema do Aprendizado 

Geralmente, o problema do aprendizado é como ajustar os parâmetros do HMM do modelo À 

para que, dado um grupo de observações chamadas de observações de treinamento, o modelo 
passe a representar estas observações da melhor forma para uma determinada aplicação. Não 
existe solução ótima para uma quantidade finita de observações de treinamento. O que se faz é 
tentar maximizar localmente a função P( O!)...,F para um dado modelo À. Como critério de 
maximização mais usado cita-se o da máxima verossil1úlhança (Maximum Likelihood - ML). 

Entre os algoritmos mais utilizados atualmente estão o Algoritmo de Reestimação de Baum-We1ch5
,7 

(baseado no processo Forward & Backward), o Procedimento de Viterbi (baseado no algoritmo 
de Viterbi) e o Segm.ental K-mean. 5 

O algoritmo de Baum-We1ch faz uso das variáveis auxiliares a e ~ (progressiva e regressiva) 
para compor uma terceira variável r/O, chamada de variável de probabilidade a posteriori, 
correspondente à probabilidade de estar no estado i no tempo t dada a seqüência de observações 
0, representada pela relação: 

r, (i) = P (q, = i I 0, Â ). (21) 

De posse das três variáveis auxiliares e dos elementos que compõem o modelo inicial a ser 
ajustado, os parâmetros do novo modelo discreto À * é dado por: 

1tj * = nº esperado de vezes do estado qj no tempo t (22) 

nº esperado de transições do estado i para o estado j 
a··* = ----------------------

IJ nº esperado de transições do estado i 
(23) 

nº esperado de vezes que 0k é observado em qj 
b(k)* =-----------------

J 
nº esperado de transições pelo estado j 

(24) 

Para o caso de À ser um modelo contínuo, o novo 111Odelo terá c. ,1 1. J e U ajustados por: 
Jm t""JIII Jm 

c. * JIll 

na esperado de ocorrer a Gaussiana m no estado j 

nº esperado de ocorrências do estado q . 
J 
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n° esp. de ocorrer a Gaussiana 111. em qj ponderada por OI 

Iljl1l* = ------------------------
nº esperado de ocorrer q . e na mistura 111 

} 

nº esperado de ocorrência da Gaussiana In em q . 
} 

ponderado pela matriz covariância 
U. *=-----------------

JIll 
nº esperado de estar no estado q . e na mistura In 

} 

(26) 

(27) 

Baseado no procedimento substitui-se Â . .. I por Â* e repete-se as reestimações até 
IIlle m 

que não ocorra melhorias significativas em P(OIÂ*). 

No procedimento de Viterbi, em vez de valores esperados, são usadas as somas das transições 
ocorridas e observações obtidas ao longo da melhor seqüência de estados conseguida para as 
observações fornecidas . Os parâmetros a;/' são obtidos pela contagem do número de transições 
do estado i para o estado j, dividido pelo número de transições feitas a partir de q;- As médias, 
covariâncias e coeficientes de misturas são obtidos para cada estado após o agrupamento dos 
vetores de observação em M grupos pelo algOli tmo K-means modificadoY' A média é realmente 
a média de todas as observações associadas a uma determinada Gaussiana, o mesmo ocorrendo 
para a covariância. O coeficiente de mistura é dado pelo número de observações classificadas no 
grupo dividido pelo número total de observações classificadas no estado. 
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Figura 3: Algoritmo "Segmental K-means" 
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o algoritmo Segmental K
means surgiu como tentativa 
para solucionar um problema 
de sensibilidade aos valores 
iniciais do modelo A obselvado 
nos dois algoritmos citados 
anteriormente. Neste proces
so, inicialmente divide-se as 
observações pelos estados 
(agrupamento) de forma se
qüencial, aplica-se o procedi
mento de Viterbi para a obten
ção de um modelo A*, o qual 
é usado no algoritmo de Baum
Welch para uma nova reesti
mação de todos os parâme
tros. A diferença ou a veros
similhança dos modelos iniciais 
e reestimados são compara
das. Caso as diferenças este
jam dentro de uma tolerância 
limite, então o processo atingiu 
uma convergência e finaliza. 
Caso contrário, o novo mode
lo é reintroduzido no algoritmo 
até que ocorra a convergência. 

Uma descrição mais com
pleta das fórmulas para trei
namento de um HMM com o 

S im 

N ão 

Calc ula o 
centró ide d o 

g rupo 
n 

Ve rifica s e 
a lg um grupo 

a lte ro u 

Figura 4: Fluxograma do Algoritmo "K-means" Modificado (MKM) 

método Segmental K-Ineans com mais de uma elocução pode ser encontrada em 4,5 e 7. 

APLICAÇÃO DE HMM EM RECONHECIMENTO DEVOZ4,S,6,7,8,9, IO 

Os sinais acústicos da fala podem ser convertidos em uma seqüência de números que represente 
a variação de amplitude no decorrer do tempo. A seqüência pode ser subdividida em quadros ou 
janelas contendo amostras vizinhas. E destas janelas pode-se extrair atributos da voz que sejam 
mais representativos do que puramente uma seqüência de amplitudes. O encadeamento de varia
ções de atributos no tempo pode ser modelado por uma máquina de estados finita . 

N a modelagem de voz por HMM, os atributos servem para caracterizar um dado fenômeno 
acústico como, por exemplo, o início de um fonema. Em geral, a duração dajanela (unidade básica 
de tempo para fim de processamento de voz) fica em torno de 20 milissegundos, de modo que 
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determinado evento acústico ocorre em um peliodo de algumas janelas. A partir de uma avaliação 
estatística do compOltamento dos atributos pertencentes às janelas de um dado fenômeno acústico 
(etapa de treinamento), é possível criar um conjunto de valores numéricos - médias, covariâncias, 
coeficientes de ponderação e de transição - que passará a representar aquele fenômeno, definindo 
assim um estado da cadeias de Markov. Assim, uma dada elocução pode passar a ser representada 
por uma seqüência de grupos de valores estatísticos, os chamados estados. É comum atribuir três 
estados representantes do início, meio e fim de cada elocução. 

Em uma etapa de decodificação, verifica-se se uma nova elocução possui em seus atributos 
características estatísticas semelhantes à seqüência de estados treinados. Obtém-se, então, um 
valor de verossimilhança entre elocução e modelo. Comparando-se valores de verossimilhança 
entre diferentes modelos e elocuções é possível determinar o par que melhor se adapta, e realizar 
o reconhecimento de uma palavra ou locutor. 

CONCLUSÃO 

Foram apresentados a teoria básica de HMM, as restrições que visam a simplificar a 
implementação e os três problemas básicos de avaliação, decodificação e aprendizagem. Devido 
às características estocásticas dos sinais de voz, a modelagem por HMM é bastante utilizada na 
área de reconhecimento de voz. Sendo assim, exemplos práticos da utilização como considerações de 
ordem computacional podem ser encontradas em trabalhos dessa área[4,8,9, 10] dentre outras. (li] 
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Pesquisa 

MEDIÇÃO DE EFICIÊNCIA QUÂNTICA E 
SENSIBILIDADE RADIANTE EM 

DISPOSITIVOS OPTOELETRÔNICOS 

Pedro Paulo Levi Mateus Canaúo* 
Antônio Carneiro de Mesquita Filho** 

INTRODUÇÃO 

A eficiência quântica é um parâmetro físico freqüentemente utilizado para 
caracterizar detectores de radiação eletromagnética, principalmente nas formas de luz 
visível, infravermelha e ultravioleta. Tais transdutores podem ser fotodiodos, células 
fotoelétricas, cintiladores, válvulas fotomultiplicadoras, entre outros. Alguns tipos de 
transdutores podem também ser utilizados para a detecção direta ou indireta de algumas 
formas de radiação ionizante como partículas alfa, beta e fótons de radiação X e gama. 
Até mesmo dispositivos emissores, de radiação luminosa, tais como diodos emissores 
de luz e lâmpadas podem ter a eles associada uma eficiência quântica. 

Nos transdutores utilizados como sensores, principalmente no caso dos chamados 
dispositivos fotovoltaicos, I a radiação eletromagnética é convertida em tensões ou 
correntes elétricas proporcionais à intensidade Oll à energia do feixe incidente. No 
caso dos dispositivos emissores, a conversão se processa no sentido inverso. Em 
todos estes casos, a eficiência quântica é uma medida da eficiência do processo de 
conversão em um dispositivo específico, sendo de maior interesse na caracterização 
física dos dispositivos optoeletrônicos. 

Outro parâmetro, este de interesse na caracterização funcional de dispositivos 
optoeletrônicos e, portanto, de aplicação mais direta no projeto de sistemas optrônicos, 
é a sensibilidade radiante. A relação entre a sensibilidade radiante e a eficiência 
quântica será discutida em detalhes neste trabalho. 

* Doutor em Ciências, professor do Departamento de Engenharia Elétrica - IME. 
** Doutor D'État, professor do Programa de Engenharia Elétrica da COPPE/UFRJ. 
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Procedimentos experimentais para medida de eficiência quântica não são facilmente encontrados 
na literatura, sendo esta a moti vação principal deste trabalho. 

O procedimento experimental apresentado se aplica aos dispositivos do tipo fotovoitaico, que 
são os mais utilizados nos sistemas militares, de comunicações ópticas2 e de detecção indireta de 
radiação com o uso de cintiladores. 

No caso de detectores de radiação por cintilação, por exemplo, a caractelização espectral dos 
fotodetectores permite determinar, juntamente com outras considerações, qual o cintilador mais 
apropriado para uso em conjunto com eles, sendo o melhor caso aquele em que o espectro de 
emissão do cintilador é coincidente com a caractelistica de resposta espectral do fotodetector. No 
caso de comunicações ópticas, permite determinar o fotodiodo mais adequado para ser usado 
com fibras ópticas, sendo o melhor caso aquele em que o pico da resposta espectral do fotodiodo 
coincide com a janela de transmissão da fibra óptica. 

EFICIÊNCIA QUÂNTICA E SENSIBILIDADE RADIANTE 

Eficiência Quântica 

A eficiência quântica é a relação entre a quantidade de fótons incidentes em um detector e a 
quantidade de portadores de carga gerados. Para um transdutor genérico, a eficiência quântica 11 é 
dadapor: 3 

(1) 

onde: 
Ne é o número de elétrons gerados por unidade de tempo e 
N

f 
é o número de fótons incidentes por unidade de tempo. 

Como conseqüência, a eficiência quântica é um número adimensional e pode ser considerada 
como a probabilidade de um fóton gerar um elétron ao incidir sobre o detector. Note-se que a 
definição acima não leva em consideração a dependência da eficiência quântica em relação ao 
comprimento de onda, 'A, da radiação incidente como ocorre com todos os dispositivos optoele
tTÔniCOS reais. Mais adiante a eficiência quântica será definida em função de 'A. 

Sensibilidade Radiante 

A eficiência quântica descreve diretamente uma característica física intrínseca do dispositivo, 
sendo, por isso, pouco utilizada como parâmetro na sua descrição funcional. Em projetos 
optoeletrônicos o parâmetro mais comumente utilizado é a "responsividade espectral" ou 
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"sensibilidade radiante" do dispositivo.4 Ela permite uma comparação direta com dispositivos 
comerciais diferentes e/ou baseados em outras tecnologias. Para isto, basta conhecer os valores da 
sensibilidade radiante, SR(A), do dispositivo, parâmetro este normalmente fornecido pelo fabricante. 

A sensibilidade radiante mede o ganho de conversão do fotodiodo, ou seja, a corrente resultante 
da incidência sobre o dispositivo de uma determinada potência óptica de comprimento de onda A, 
sendo definida por: 

(2) 

Onde: 
SR(A) - é a sensibilidade radiante do fotodiodo para o comprimento de onda A 
Ip - é a fotocolTente no diodo 
P(A) - é a potência óptica, de comprimento de onda A, incidente no fotodiodo. 

A sensibilidade radiante e a eficiência quântica são relacionadas pela equação:5 

h.c 
(3) 

q 

Deve-se notar, na equação anterior, que um dispositivo ideal, do ponto de vista da eficiência 
quântica, teria sua característica 11(A)XA plana. Isto implica que a sensibilidade radiante deverá ter 
uma característica crescente com o aumento de A. Reciprocamente, um dispositivo ideal do ponto de 
vista da sensibilidade radiante deverá ter uma eficiência quântica decrescente com o aumento de A. 

SISTEMA DE MEDIDA E PROCEDIMENTO EXPERIMENTAL 

Considerações Gerais 

A medida da eficiência quântica é feita de forma indireta. Pelas equações anteriores verifica
se que, do ponto de vista prático, é mais fácil medir a sensibilidade radiante e calcular a 
eficiência quântica a partir dela. 

O procedimento experimental consiste em fazer incidir sobre o dispositivo sob teste um feixe 
uniforme de radiação luminosa, podendo variar do infravermelho ao ultravioleta, cuja potência 
óptica e comprimento de onda são determinados através do detector piroelétrico e de um 
monocromador, respectivamente. A resposta de um dispositivo optoeletrônico fotovoltaico à 
incidência de radiação luminosa é uma corrente, denominadafotocorrente. A relação entre esta 
corrente e a potência óptica incidente fornece a sensibilidade radiante do dispositivo para o com
primento de onda considerado. 
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Quando tanto o detector piroelétrico quanto o dispositivo sob teste têm áreas iguais, a eficiência 
quântica é dada por: 5 

h.c 
(4) 

q 

Onde: 

l1(À) - é a eficiência quântica do dispositivo no comprimento de onda À em (e-/fóton) 
P(À) - é a potência óptica de comprimento de onda À incidente no diodo 
Iph - é a fotocOlTente resultante 
q - é a carga do elétron (1,602 x 10-19 C) 
h - é a constante de Plank (6,626 x 10-34 1.s) 
c - é a velocidade da luz no vácuo (2,998 x 108 m / s) 

Quando a área do detector de referência e do dispositivo sob teste forem diferentes, a equação 
4 deverá ser modificada para:5 

q A 
dst 

Onde: 
Aref - é a área sensível do detector de referência 
Adst - é a área sensível do dispositivo sob teste 

Arranjo Experimental 

(5) 

Na figura 1 são indicados os principais componentes utilizados para a determinação expetimental 
da sensibilidade radiante. 

Rllro de 
Filtro de Densidade Detector 

Rejeição de Neutra Piroelétrico 

~""·""·"~FtJ-ft-I D'- ~':~: ~ Enlrada 

Lente Chaveador ReI 

Figura 1: Arranjo experimental para medida da eficiência quântica de fotodiodos 
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o an'anjo expelimental é composto dos seguintes elementos: 
• Lâmpada halogênea comfonte de alimentação estabilizada. Esta lâmpada deve ter um 

espectro de emissão que cubra toda a faixa de interesse. A fonte de alimentação estabilizada é 
necessária para evitar que pequenas flutuações na tensão de alimentação alterem a potência luminosa 
emitida durante a realização do experimento. 

• Filtro absorvalor de infravermelho. Este filtro tem por finalidade evitar o aquecimento dos 
elementos subseqüentes do ananjo experimental, caso as lâmpadas utilizadas como fontes luminosas 
apresentem emissão considerável na faixa do infravelmelho. 

• Filtro de densidade neutra. Este elemento tem por finalidade permitir, quando necessário, o 

ajuste adequado da intensidade luminosa incidente sobre o dispositivo sob teste sem que seja 

necessário alterar a tensão da fonte de alimentação da lâmpada, o que poderia alterar seu espectro 

de emissão. 

• Monocromador. É um sistema de redes de difração que permite selecionar o comprimento 

de onda incidente sobre o dispositivo sob teste. 

• Detector piroelétrico de referência. É o elemento sensor padrão responsável pela calibração 

da medida, conforme discutido anteriormente. A saída deste tipo de detector é uma tensão 

proporcional à potência óptica incidente. Isto se deve ao fato de possuir um pequeno amplificador 

condicionador de sinal integrado a ele. 

• Amplificador de transimpedância. Tem por finalidade amplificar e converter a 

fotocorrente do dispositivo sob teste em uma tensão que será comparada com a tensão 

fornecida pelo detector piroelétrico. 

• Amplificador lock-in: É um voltímetro seletivo para medir, com níveis de mído extremamente 

baixos, as tensões fornecidas pelos detectores. 

• Chaveado r (chopper) e controlador. Executa a modulação do feixe incidente sobre os 

detectores e fornece o sinal de sincronismo para o amplificador lock-in. 

• Lentes. Têm por finalidade evitar a dispersão do feixe e uniformizar a iluminação da área 

sensível dos detectores. 

Como pode ser notado, o arranjo experimental envolve a utilização de um amplificador lock

in.6 Este equipamento não é essencial ao procedimento de medida podendo ser substituído por um 

voltímetro. Sua utilização, entretanto, permite uma redução considerável nos níveis de mído da 

medida, devido ao fato de que o lock-in é extremamente seletivo, amplificando apenas os sinais 

elétricos que estiverem em sincronismo de fase com seu sinal de referência. Para tanto, o estímulo 

luminoso incidente sobre os dispositivos é modulado em amplitude por um obturador ou 

chaveador mecânico (chopper), consistindo em um disco perfurado que gira interrompendo 

periodicamente o feixe. A freqüência com que o feixe de luz é interrompido é dada pelo 

produto do número de perfurações no disco pela sua freqüência de ro tação em rotações por 

segundo (rps). Um optoacoplador apropriadamente posicionado fornecerá uma amostra da 

freqüência de modulação do feixe. Esta amostra será o sinal de referência do lock-in. 
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Normalmente, os fabricantes destes equipamentos fornecem os choppers com seus respectivos 

controladores. 7 Naturalmente, se não for utilizado o amplificador loele-in, não haverá neces

sidade de se utilizar o chopper. 

Procedimento Experimental 

o procedimento de medida consiste em medir inicialmente a potência óptica fornecida 

pela fonte de radiação em cada comprimento de onda, na posição em que estará o dispositivo 

sob teste, usando um detector de referência. A seguir, o detector de referência é substituído 

pelo dispositivo sob teste e a fotocolTente produzida neste é medida. 
A medida deve ser feita de maneira extremamente cuidadosa, observando-se os 

seguintes detalhes : 
• Uniformidade de iluminação de toda a supedície sensível dos dispositivos. 
• Colocação do detector piroelétrico e do dispositi vo sob tese rigorosamente na mesma posição 

em relação à fonte luminosa. 
• Medição cuidadosa da área sensível total do dispositivo sob teste. A área sensível do detector 

piroelétrico é fornecida pelo fabricante. 
O procedimento experimental consiste em duas etapas principais: calibração e medição. 
Na calibração é utilizado o detector piroeléttico, que irá medir os valores da potência óptica, 

P(AJ, para cada valor de comprimento de onda Àj. O comprimento de onda é determinado 
através do ajuste do monocromador. Com isso fica medida a distribuição espectral de potência 
do feixe incidente. 

Na etapa de medição, o detector piroelétt'ico é substituído pelo detector sob teste. Novamente 
devem ser selecionados no monocromador os mesmos comprimentos de onda Ai da etapa de 
calibração. Para cada Ai deverá ser registrada a correspondente fotocorrente, Iph(A), fornecida 
pelo dispositivo sob teste. 

Uma vez obtidos os conjuntos de valores P(Ai), Iph(A) e Ai ' as equações 4 ou 5 forne
cerão os valores da eficiência quântica , l1(Àj). A equação 2 fornece os valores da sensibi
lidade radiante, SR(AJ 

EXEMPLO DE APLICAÇÃO 

o sistema descrito anteriormente foi utilizado para a caracterização de diodos p-i-n de 

silício amorfo hidrogenado (a-Si:H). A potência óptica é medida por um detector piroelétrico 

fabricado pela ELTEC, modelo 404 VM.8 Este detector piroelétrico tem resposta espectral 

plana para a faixa de comprimentos de onda de 0,2 !-lm a 20 !-lm e uma responsividade de 

tensão de 500 V / W. 
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Como conversor COlTente-tensão foi utilizado o amplificador sensível a corrente fabricado pela 

PARC, modelo 148,9 cujas características de ganho, largura de banda e impedância de entrada 

são conhecidas com precisão. O monocromador utilizado é da marca PTI, modelo 01-001. 

Na figura 2 é apresentado o gráfico com os valores de sensibilidade radiante, SR(À), cor

respondentes a um fotodiodo p-i-n de a-Si-H típico com espessura da camada intrínseca de 1,3 J.lfi. 
Além disso, o experimento foi conduzido com polarização reversa nula aplicada ao diodo (Vr = O 
V). Os valores da curva foram calculados através da equação 2. Na figura 3 são mostrados os 

valores da eficiência quântica, calculados através da equação 6. 
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Figura 2: Sensibilidade Radiante do Fotodiodo de a-Si:H 
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Figura 3: Eficiência quântica absoluta do fotodiodo de a-Si:H 
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CONCLUSÕES 

o procedimento apresentado no presente rutigo foi empregado com sucesso na determinação 

de cru'acterÍsticas de eficiência quântica e sensibilidade radiante de alguns fotodiodos comerciais e 

não comerciais. No caso dos dispositivos comerciais, os resultados obtidos foram semelhantes aos 

apresentados pelos fabricantes, validando o procedimento experimental. (ll] 
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Orientador: Armando Celso Rodrigues Fabriani 
(Tese defendida no lME, em 14 de janeiro de 1998) 

Toda vez que se propõe uma metodologia para se obter um determinado resultado em ciência há 
a necessidade de testá-la para ver sua validade e sua abrangência. Assim, o presente trabalho buscou 
verificar a aplicabilidade da metodologia de otimização proposta a um conjunto de reações sobre as 
quais se tem boas informações mecanÍsticas. O modelo escolhido foi a reação de substituição 
eletrofílica aromática, SEAr, de nitração. Escolheu-se como substratos o fenol, o ácido benzóico, o 
etilbenzeno e o bromobenzeno, pois os grupos substituintes abrangem uma larga faixa de efeitos, 
indo de ativan te a desativante de reações de SEAr. Os substratos foram submetidos a nitração por 
mistura sulfonítrica, variando-se quatro parâmetros reacionais de acordo com as técnicas de 
planejamento de experimentos de análise fatorial de dois níveis e posterior extensão para o método 
de superfície de resposta. Para todos os casos foi possível desenvolver um modelo estatístico para a 
reação que considerasse como resposta o rendimento total e o rendimento de cada um dos três 
isômeros possíveis de serem formados pela mononitração. A escolha das faixas de variação dos 
parâmetros se mostrou adequada, já que obteve-se respostas com valores bem diferentes, mas 
chegando perto do rendimento total quantitativo. As variações experimentais observadas tiveram 
sua causa identificada, sendo coerente com o mecanismo proposto para este tipo de reação. 

A comparação dos modelos estatísticos obtidos revelou grande similaridade de comportamento 
entre o ácido benzóico e o etilbenzeno, evidenciando qne os grupos substituintes atuam no anel pelo 
mesmo mecanismo, efeito indutivo. Já o modelo para o bromobenzeno é mais parecido com o fenol, 
evidenciando que o efeito predominante é o de ressonância. 

Foram detectadas indicações de que o mecanismo do bromobenzeno deve ser um pouco diferente 
dos demais, sendo sugerido que a diferença seja devida à possibilidade de back bonding dos orbitais 
d do bromo. 

Em todos os quatro casos observam-se condições de reação que provocam a mudança do passo 
determinante da velocidade de reação, indicando uma mudança no mecanismo. 

A metodologia permitiu obter-se melhorias de rendimento total e uma boa seletividade para o 
isômero para, especialmente no caso do fenol (9: I) e do bromobenzeno (15: 1), quando a seletividade 
é maior do que a reportada na literatura. 

Para o substrato ácido benzóico foi possível determinar as condições de maior produção dos 
isômeros meta e orto em quantidades expressivas (acima de 25%). 

Obteve-se, ainda, uma boa correlação de energia livre para o isômero para. A variância 
experimental, aliada aos baixos valores absolutos de rendimento dos outros isômeros, não permitiu 
fazer o mesmo estudo para eles. 
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Dissertações de Mestrado 

ANÁLISE DOS FATORES QUE AFETAM A CONFIABILIDADE 
DE QUESTIONÁRIOS DE SATISFAÇÃO DO CLIENTE 

Autora: Lívia Cavalcanti Figueiredo 
Orientador: Vicente Luz - MC 
(Tese defendida no IME, em 7 de julho de 1997) 

Uma organização precisa conhecer como os clientes julgam seus produtos ou serviços. Devido a isso, 

torna-se necessário desenvolver instrumentos de pesquisa que meçam a percepção do cliente em relação ao 

produto ou serviço oferecido. Um dos instrumentos mais utilizados é o questionário. Entretanto, na elaboração 

deste tipo de instrumento de pesquisa é necessário assegurar que os dados obtidos a partir dele possuam a 

confiabi lidade e vaLidade da informação. A confiabilidade pode ser afetada por diversos fatores que diminuem 

a precisão do instrumento. Este trabalho apresenta uma aplicação da Abordagem dos Incidentes Críticos e 

Desenvolvimento de Dimensões da Qualidade na elaboração de questionário de medida de satisfação, bem 

como a análise dos fatores que afetam a confiabilidade deste instrumento de pesquisa. 

RESSONÂNCIA FERROMAGNÉTICA DE FILMES FINOS DE 
FERRO - ÓXIDO DE FERRO 

Autora: Vera Lúcia Duque de Matos Cura 
Orientador: Antonio Alberto Ribeiro Fernandes 
(Tese defendida no IME, em 7 de novembro de 1997) 

Os fi lmes finos magnéticos são de grande interesse científico devido a sua importância para a pesquisa 

científica fundamental e também por suas inúmeras aplicações tecnológicas. 

Entre as técnicas experimentais utilizadas no estudo das propriedades magnéticas de filmes finos de Fe, 

a ressonância ferromagnética é uma das mais promissoras. As propriedades magnéticas dos filmes são 

fortemente modificadas pelas condições de superfície, entre as quais a oxidação, a rugosidade etc. 

Neste trabalho, medidas da variação angular do campo de ressonância foram realizadas em amostras de 

filmes finos metálicos magnéticos sistematicamente oxidadas , com o objetivo de identificar uma relação 

entre a anisotropia perpendicular uniaxial e a espessura da camada superficial de óxido destes filmes. 

Amostras de filmes de ferro de 500 A, 1.000 A e 2.000 À de espessura fo ram produzidas sobre substrato 

de vidro opticamente polido por evaporação resistiva em câmara de vácuo a 10-6 torr, a uma taxa de deposição 

de L À/s, monitorada por cristal de quartzo. 

As amostras foram oxidadas em atmosfera de 0 2 à pressão parciaL de 10-2 torr e à pressão atmosférica, 

à temperatura de 100°C, por 10, 20,40,60 e L80m1n. 

As medidas de ressonância ferro magnética foram realizadas em banda X (9.5 GHz) à temperatura 

ambiente, com o campo magnético externo aplicado inicialmente no plano do filme e variando até a normal 

(geometria fora do plano). 

Os resultados experimentais mostram a existência de forte correlação entre a oxidação da superfície dos 

filmes e a variação angular do campo de ressonância. 
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CANAL QUENTE DE UM REATOR NUCLEAR: SIMULAÇÃO 
COMPUTACIONAL SIMPLIFICADA 

Autor: Ubiratan de Carvalho Oliveira - Cap QEM 

Orientador: Cláudio Luiz de Oliveira - PhD 
(Tese defendida no IME, em 27 de novembro de 1997) 

Desenvolveu-se um programa computacional, PSATH, para determinação de parâmetros termofluídos 
no canal quente de um reator nuclear genérico, no que concerne à refrigeração. 

Objetivando-se desenvolver um trabaUlo auto-sustentado, inseriu-se conhecimentos e estudos perm.itindo

se que, de uma visão global , fosse alcançado um objetivo mais particular. 
Neste contexto, fez-se necessária a introdução de uma breve revisão histórica da energia nuclear no 

mundo, objetivando mostrar sua importância no contexto mundial. 
Ressaltou-se a importância da engenharia de reatores, mostrando seus aspectos gerais, bem como um 

modelo genérico de análise computacional de um reator nuclear. 
Objetivou-se dar um caráter genérico aos reatores, trabalhando-se sempre com as características comuns 

aos diversos tipos, abordando em separado somente as características específicas de cada um deles. 
Apresentou-se um estudo dos reatores nucleares e seus sistemas de refrigeração, fazendo-se em seguida 

uma descrição sucinta de um sistema nuclear de suprimento de vapor. 
Estudou-se um sistema de potência nuclear genérico mostrando o ciclo de potência. Descreveu-se, ainda, 

as partes de um reator, mostrando a constituição física de um reator genérico. 
Apresentou-se um estudo da transferência de calor em um reator nuclear, com o objetivo de levantar os 

perfis de temperatura no núcleo de um reator genérico, através das equações analíticas que determinam as 
quedas de temperaturas do elemento combustível. 

Tendo como base o estudo analítico da variação axial e radial da temperatura no elemento combustível 
desenvolveu-se o PSATH. 

ALOCAÇAO DE REQUISITOS DE CONFIABILIDADE, 
MANUTENIBILIDADE E DISPONIBILIDADE (RAM) COM 

DESDOBRAMENTO DA FUNÇAO QUALIDADE (QFD) 

Autor: Francisco Raul Aguirre Cabrem - Capitão do Exército mexicano 
Orientadores: Paulo Afonso Lopes da Silva - PhD 

Vicente Luz - MC 

(Tese defendida no IME, em 1 º de dezembro de 1997) 

Este presente trabalho visa a apresentar o desenvolvimento de uma metodologia para a alocação dos 
Requisitos de Confiabilidade, Disponibilidade e Manutenibilidade (Reliability, Availability and 
Maintainability - RAM) de um sistema, aplicando a metodologia de Desdobramento da Função Qualidade 
(QFD), de modo que, desde a fase de planejamento, seja considerada a voz do cliente e possa-se assegurar 

a qualidade do sistema no tempo e desta forma maximizar a satisfação do cliente. 
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Para cumprir esse objetivo reali zou-se um estudo bibliográfico da Metodologia do Desdobramento da 
Função Qualidade (QFD), Requisitos de Confiabilidade, Manutenibilidade e Disponibilidade denominados 
Requisitos "RAM", diversos métodos de alocação e Análise de Modos de Falha (FMEA) . 

A metodologia começa com a consideração dos Requisitos do Cliente e descrição geral do sistema, e 
através do uso do Desdobramento da Função Qualidade (QFD) são traduzidos esses Requisitos do Cliente 
em Requisitos de Projeto, os quais são alocados nos subsistemas e componentes do sistema, e desta forma 
assegurar a qualidade do sistema no tempo e conduzir a um nível maior de satisfação do cliente. 

Finalmente, é desenvolvida uma aplicação desta metodologia a uma adaptação de uma viatura do Exército 
Brasileiro, com o objetivo de mostrar a utilidade do mesmo, como ferramenta para a equipe de projetistas 
do sistema possa priorizar os componentes de maior importância para garantir a qualidade do produto. 

AVALIAÇÃO DE DADOS ESTRUTURAIS UTILIZANDO 
MÉTODOS DE OTIMIZAÇÃO GLOBAL 

Autor: Vanderlei de Campos Bueno 
Orientador: José Francisco da Cunha Pires Soeiro, PhD 
(Tese defendida no IME, em 5 de dezembro de 1997) 

A presente dissertação tem o propósito de apresentar uma formulação para a avaliação, determinação e 
localização de danos estruturais. A mesma é baseada nas técnicas de identificação de sistemas, resultando 
num problema de otimização sem restrições. 

Supõe-se que o dano produz redução da rigidez da estrutura inicial (sem dano) . Utilizando o método do 
erro de saída que é uma das técnicas de identificação de sistemas, seleciona-se algum tipo de resposta 
característica do sistema e, através de um processo interativo, procura-se obter a concordância entre a 
resposta medida da estrutura danificada e a resposta analítica do modelo através da alteração de seus 
parâmetros. Dentre os tipos de respostas características possíveis para este propósito, no presente trabalho 
foram utilizados deslocamentos estáticos, deformações dos elementos e modos de vibração. 

A função objetivo a ser minimizada neste problema, é uma função erro dada pela diferença quadrática 
das duas respostas definidas anteriormente (analítica e medida), e que resulta em um problema de otimização 
com o espaço de projeto não convexo, ou seja, com vários mínimos locais. Na busca da solução são utilizados 
os métodos do recozimento simulado e do zooming, que são métodos de otimização global. Também se 
utiliza um método de otimização local, que é o método do "BFGS", com o objetivo de se estabelecer um 
paralelo entre os métodos de otimjzação global e este método de otimização local já consagrado. 

DETERMINAÇÃO DE ACTINÍDEOS EM COMBUSTÍVEL 
IRRADIADO ATRAVÉS DA INTEGRAÇÃO E ANÁLISE DE 

SISTEMA DE CÓDIGOS 

Autor: Robson Pinheiro Lins - Cap QEM 
Orientador: Cláudio Luiz de Oliveira - PhD 

(Tese defendida no IME, em 28 de novembro de 1997) 
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o presente trabalho propõe um método para determinação de actinideos em combustível irradiado através 

do acoplamento do código para cá lcu lo da queima do combustível nuclear ORIGEN-2, com o código para 

cálculo de célula WIMS-D/4 versão TRACA, originando o sistema de códigos WIMOR. 

No sistema WIMOR, as sessões de choque efetivas a um grupo de energia para os principais actinídeos 

(U235, U236, U238, Pu239, Pu240, Pu24l e Pu242) são calculadas pelo WIMS, para um determinado 

intervalo de tempo, utilizando as concentrações calculadas pelo ORIGEN-2, sendo estas sessões de choque 

repassadas ao próprio ORIGEN-2 para o cálculo das novas concentrações, as quais, por sua vez, serão 

utilizadas pelo WIMS no próximo intervalo de tempo. O processo prossegue durante toda história de 

potência do reator. 

O sistema WIMOR é validado através de uma série de testes realizados em três reatores do tipo PWR. 

Os testes consistem na comparação dos resultados calculados pelo WIMOR com os resultados experimentais 

e com os resultados calculados através do ORIGEN-2. Em um dos testes, os resultados do WIMOR 

são comparados com os resultados obtidos por outros 2 1 códigos para cálculo da queima do 

combustível nuclear. 

METODOLOGIAS PARA CLASSIFICAÇÃO DE TEXTURAS 
E CONSULTA A BASES DE IMAGENS 

Autor: Wladimir da Silva Meyer - Cap QEM 

Orientador: Emmanuel Piseces Lopes Passos - DC 

Co-Orientadora: Cláudia Maria Garcia Medeiros de Oliveira - PhD 

(Tese defendida no IME, em 19 de dezembro de 1997) 

Resumo 
Este trabalho teve por objetivo a pesquisa de técnicas de classificação de texturas, a formulação de 

algoritmos utilizando resultados de trabalhos, bem como a construção de um protótipo capaz de possibilitar 

uma avaliação eficaz dessas técnicas. 

Como objetivos específicos, incluem-se aspectos que envolvem a investigação de técnicas adequadas de 

realce (Processamento de Sinais), estudo da adeq uabilidade de modelos neurais na função de classificadores 

de texturas (Inteligência Artificial) bem como a utilização de descritores de textura na recuperação de 

imagens, por conteúdo, em bancos de dados relacionais (Banco de Dados). 

Introdução 
Na maioria dos trabalhos pesquisados sobre processamento digital de imagens e classificação de padrões, 

o processamento utili zado na obtenção da invariância à rotação foi feito no donúruo bidimensional , 

representando um alto custo computacional. Na etapa de classificação, percebeu-se o predol1Únio do uso de 

métodos estatísticos na classificação dos padrões sob análise, tais como classificadores bayesianos e 

classificadores baseados em modelos de Markov. 

O que se propõe no presente trabalho é uma redução na dimensional idade do problema visando a diminuir 

esforços computacionais através do emprego de técnicas que realizem o processamento unidimensional 

das imagens utilizadas, a utili zação de redes neurais em lugar dos classificadores estatísticos e o emprego 

de bancos de dados em sistemas classificadores de texturas como meio auxiliar na catalogação dos descritores 
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empregados, visando a aumentar a flexibilidade de tais sistemas com respeito ao treinamento e testes de 
redes neurais bem como a recuperação de imagens baseado nos descritores das texturas existentes nas 
mesmas. Isto pode ser alcançado mediante o estudo dos tipos de pré-processamento necessários a estes 
sistemas, o estudo das técnicas de extração de características mais empregadas em problemas de classificação 
de texturas e sua adaptação para uso associado a redes neurais. 

Módulo Classificador 
O sistema classificador de texturas empregado segue, de maneira simplificada, a estrutura de um sistema 

típico (figura 1). 

Pré
processamento 

) Extração de 
Características 

) Classificação 

Figura 1: Estrutura típica de um sistema classificador de texturas 

As amostras de texturas empregadas são compostas de imagens no formato bitmap sem codificação na 
dimensão de 64x64 pixels. Estas amostras sofrem, na etapa de pré-processamento, um tratamento visando 
adotar o sistema de invariância à iluminação (filtragem homomórfica). Ainda na etapa de pré-processamento, 
o espectro de potência bidimensional é calculado a partir da dupla aplicação do algoritmo FFT Mix-Radix 
unidimensional . 

O espectro de potência da amostra sob análise é então reamostrado segundo a aplicação de uma espiral 
discreta uniforme, na etapa de extração de características. Esta reamostragem, associada a uma divisão em 
camadas do espectro de potência (figura 2), visam adotar o sistema de invariância à rotação e ao mesmo 
tempo diminuir a dimensão do vetor-descritor utilizado tanto no treinamento de redes neurais, quanto na 
classificação de novas amostras. 

Figura 2: Reamostragem em espiral associada e a 
decomposição do espectro em camadas 

u 

O vetor descritor é composto de dez pares média! 
variância extraídos de cada uma das camadas em 
que foi dividido o espectro de potência. 

A etapa de classificação é composta por uma rede 
neural do tipo Back Propagaria/?' de três camadas, 
treinada segundo o processo estocástico (correção 
dos pesos a cada apresentação de nova amostra). 

A recuperação de imagens por conteúdo em 
banco de dados 

O sistema classificador de texturas anterior foi 
utilizado em conjunto com um sistema gerenciador 
de bancos de dados com o propósito de gerar 
consultas a imagnes digitalizadas armazenadas em 
um banco de dados . Esta consulta, feita em SQL, 
emprega a distância mínima quadrática entre o 
descritor da amostra e os descritores das texturas 
presentes nas imagens armazenadas. Uma pré-
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classificação da amostra, feita por rede neural, contribui na redução do espaço de busca, uma vez que 

também é levada em consideração pela cláusula SQL (figura 3). 

D ~ Extração do Classificador 
Descritor de Neural 

Textura 
Amostra 

Imagens r' ....." r -..... Montador de r-- ../ r-- ../ 

+---- Imagens ~ 
+------ Consulta SOL 

Texturas 

,---'---, ............................................................................ ... . . 

Figura 3: Estrutura da consulta 

o ambiente de trabalho foi composto pelos produtos: Oracle 7, c++ Builder, ER win e Adobe Photoshop. 
Os testes foram realizados sobre três classes de texturas extraídas do álbum Brodatz, tendo se conseguido 

resultados bastante satisfatórios. 

ENGENHARIA REVERSA DE REGRAS ATIVAS EM 
BANCOS DE DADOS RELACIONAIS 

Autor: George Hamilton Andrade Costa - CT (1M) 

OrientadOl': Astério Kiyoshi Tanaka 

(Tese defendida no !ME, em 22 de dezembro de 1997) 

Uma das características dos sistemas de banco de dados é a habilidade de gerencia r eficientemente 
grande quantidade de informação. Quando regras são introduzidas nos sistemas de banco de dados, resultando 
nos chamados sistemas de banco de dados ativo, esta característica deve ser aplicada também às regras. 

O desenvolvimento de grandes sistemas com regras ativas requer o entendimento do comportamento 
das regras, especialmente porque a sua execução pode ser não determinística Oll conflitante. 

Existem várias ferramentas visuais para projeto de bancos de dados, baseadas em metodologias 
consagradas de modelagem de sistemas. Contudo, sente-se a necessidade de um tipo de ferramenta que 
possa suportar a visualização do comportamento ativo, para que o desenvolvimento e manutenção de regras 
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ativas seja feito de forma mais fácil. De outro modo, seria muito difícil prever as interações complexas 
entre regras, eventos e as transações sobre entidades e relacionamentos do banco de dados. 

O presente trabalho descreve um ambiente de projeto de regras para bancos de dados ativos, baseado no 
modelo conceitual (ER)2 (Entidade, Relacionamento, Evento e Regra). Realiza uma análise comparativa 
de modelos, como também formula metamodelos, com a finalidade de verificar a sua capacidade de expressão 

de restrições de integridade, principalmente as representadas como regras ativas. Um protótipo de ferramenta 
para captura de regras ativas, especificadas como triggers em bancos de dados relacionais, é apresentado 

como prova de princípios da proposta. 

UMA CONTRIBUIÇÃO AO ESTUDO DE ASFALTOS 
MODIFICADOS POR POLÍMEROS 

Autor: Romulo Keller Rodrigues 

Orientadores: Luiz Antônio Silveira Lopes - Te 
Salomão Pinto - Professor 

(Tese defendida no IME, em 10 de novembro de 1997) 

Estima-se que em virtude da ineficiência da malha viária, o sistema rodoviário nacional é responsável 

por perdas estimadas em 25% da produção agrícola, o que representa cerca de 9 bilhões de dólares. Tal 
número decorre do aumento em 38% dos custos operacionais, 35% no consumo de combustíveis e em até 

100% o tempo de viagem. Embora o estado de conservação dos pavimentos não seja a única fonte geradora 
dos números acima, pode-se considerar que seja o fator preponderante. 

Dentre as camadas componentes de um pavimento flexível, o revestimento asfáltico é a que sofre ação 
maior das cargas transmitidas ao corpo estradal. Suas principais funções são resistir as cargas provenientes 
do tráfego, proteger as camadas subjacentes do pavimento, oferecer boa condição de rolamento, flexibilidade, 

resistir a ação abrasiva do tráfego e ao intemperismo. 
A qualidade do ligante asfáltico é fundamental para um bom desempenho do revestimento. Desde o fim 

do século XIX, vários produtos têm sido adicionados ao cimento asfáltico na tentativa de aprimorar suas 
características reológicas e conseqüentemente aumentar a durabilidade dos revestimentos . Dentre os inúmeros 
produtos, os polímeros com características elastoméricas são os que têm apresentado resultados satisfatórios. 

O presente trabalho teve como objetivo avaliar o desempenho das misturas betuminosas densas do tipo 
concreto asfáltico e abertas do tipo camada drenante contemplando o emprego de asfaltos modificados por 

SBS (Copolímero em bloco de estireno-butadieno-estireno). 
A partir dos resultados de bancada, verificou-se que as misturas com asfaltos modificados apresentaram 

excelente comportamento mecânico, caracterizado pela elevada flexibilidade e resistência à ruptura plástica. 
Quanto aos revestimentos drenantes, verificou-se que as misturas com asfaltos modificados por SBS 
apresentaram menor desgastes por abrasão, evidenciando a grande capacidade de coesão proporcionada 
por este tipo de ligante, característica fundamental no que concerne às misturas abertas . rn:J 
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Desenvolvimento 
e Tecnologia 

PIROTÉCNICOS E PIROMECANISMOS 
(2ª Parte - Final) 

Ubirajara da Silva Valença * 

Este artigo é a tradução e adaptação de textos extraídos das publicações que 
constam, da Bibliogrcifia citada no .final. 

RETARDOS 

Usos 

Os retardos são uns dos principais empregos dos pirotécnicos e têm permitido o 
desenvolvimento de teorias sobre a combustão desses artifícios em oposição ao 
empirismo que sempre envolveu a pirotecnia. Em sua forma mais simples, um retardo 
pode ser usado para garantir segurança, tal como em um estopim que é usado em 
demolições onde a precisão de tempo não é necessária. Contudo, para alguns retardos 
exige-se grande precisão do tempo de queima especialmente em retardo para 
detonadores ou para operações da função tempo em sofisticados sistemas de mísseis. 

Garantia do Tempo 

Há muitos fatores afetando o projeto de um retardo pirotécnico. Talvez os mais 
importantes deles sejam o intervalo de tempo exigido e os limites de aceitação. São 
conhecidos retardos com tempos de queima de um centésimo até 40 segundos por polega
da linear do pirotécnico. O tempo desejado pode ser obtido pela escolha da composição 

* General-de-Brigada Engenheiro Militar, Professor da Cadeira de Explosivos no IME. 
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apropriada para dar uma velocidade de queima consistente com o espaço permitido para acomo
dar a coluna do retardo. Para garantia do tempo, o comprimento da coluna deverá ser sempre 
maior que o seu diâmetro. De fato, o volume e a forma do espaço disponível podem afetar o 
projeto do retardo. Os retardos são preparados, muitas vezes, em tubos de chumbo que, por 
serem flexíveis, podem ser dobrados (ou curvados) adaptando-se o espaço disponível, por 
exemplo, numa configuração em espiral. Há, contudo, um problema a respeito da remoção do 
calor, visto que composições com baixa gaseificação têm um coeficiente de temperatura de 
0,08 por cento por DF (dados americanos). 

o EFEITO DA GASEIFICAÇÃO 

Também de importância preponderante é a escolha entre composições que liberam grandes 
volumes gasosos, tais como a pólvora negra, e aquelas que, quimicamente, são consideradas não 
gasosas. As composições gasosas devem ser ajustadas para prevenir a elevação de pressão, en
quanto que a velocidade de queima modificará com as vm1ações da pressão. Contudo, mesmo as 
chamadas composições não gasosas, elas não são verdadeiramente desprovidas de gases. Consi
deremos a reação abaixo onde reagentes e produtos são sólidos às temperaturas normais. 

Pb02 + Si ~ Si02 + Pb 

Essa reação produzirá uma temperatura acima de 2.000DC e a esta temperatura haverá uma 
elevada pressão de vapor de chumbo; por isso, ela não é uma reação desgaseificada. Quanto mais 
gás uma reação produz, mais dependente da pressão será a sua velocidade de queima. Um 
pirotécnico completamente sem gás, provavelmente, não existe, embora essa aproximação seja 
usada normalmente em um sistema fechado ou obturado. 

ESCOLHA DAS COMPOSIÇÕES 

A escolha da composição dependerá, principalmente, do intervalo de tempo exigido e se o 
mtifício é mais adequado a um sistema ventilado ou fechado. As composições mais energéticas 
dm'ão menores tempos de queima e serão usadas em retm'dos de milissegundos. Rendimentos mais 
baixos conduzirão a retm'dos com maiores intervalos de tempo. A tabela 7 dá exemplos de algu
mas composições usadas em retm'dos. 

Grande cuidado deve ser tomado com respeito ao controle de qualidade dos ingredientes e 
das misturas dos retardos, visto que as variações nos tamanhos das pmtículas e a estequiometria 
podem proporcionm' grandes diferenças nas velocidades de queima. Outros fatores que afetam o 
tempo de queima são o confinamento, as perdas de calor através do invólucro e as impurezas. 

66 Vol. XVII - NQ 2 - 2Q Quadrimestre de 2000 (til i 



PIROTÉCNICOS E PIROMECANISMOS 

Pb02/Si 
Mo/KCI04 
BaCr04/Pb02/B 

Ba02/Se 
Fe/KMn04 
Sb/KMn04 
B/BaCr°4 
KN03/C/S 

W/BaCr04/KCI04/Tecido de seda (40s/in) 

Retardos de nlilissegundos 

Retardos de segundos 

Retardos prolongados 

Tabela 7: Composições de Retardas 

INICIADORES DE FOGO E INCENDIÁRIOS 

Se o pirotécnico for usado como iniciador de fogo, devem ser tomados cuidados na escolha do 
oxidante adequado. Se o clorato ou o perclorato de potássio forem usados, serão obtidas tempe
raturas elevadas. Contudo, um dos produtos, o KCI, é um excelente agente a prova de fogo e 
provavelmente extinguirá o fogo uma vez iniciado. Também, para realizar a ignição é exigida uma 
fonte de calor uniforme e não uma energia instantânea muito elevada. Isto é melhor conseguido 
pelo chamado Napalm, que é um combustível gelatinizado (tal como o querosene); ele é gelatinizado 
pela mistura dos palmitato e naftenato de alumínio, duas moléculas semelhantes ao sabão. NapaIm 
é realmente o agente gelatinizante, porém a palavra tem sido aceita no vernáculo comum como uma 
referência a um combustível espessado. O Napalm não é, na realidade, um pirotécnico, porém, 
devido ao seu uso como incendiário, é muitas vezes considerado como tal. Este tipo de material 
tem sido usado para destruição em larga escala, para enchimento de bombas, porém é também 
usado como iniciador para pequenos fogos como ajuda de sobrevivência em circunstâncias difíceis. Os 
verdadeiros pirotécnicos incendiários foram empregados em pequenas bombas incendiárias de grande 
efeito pelos protagonistas da Segunda Guerra Mundial. Composições de Al/Fe30iBa(N03h/ Ácido 
bólico são projetadas para queimar e para não explodir; são necessálias para provocar a queima de 
recipientes construídos de liga de magnésio; essas ligas são chamadas de ''Termatos''. 

Granadas cheias com termatos são excelentes para causar danos em estruturas metálicas, tais 
como peças de artilharia, tornando-as inoperantes; por isso são úteis para finalidades de sabota
gem. Por exemplo, a granada amelicana AN-M14 penetra 2,5 centímetros em aço temperado, em 
menos de 30 segundos. Resultados melhores têm sido obtidos pelo artifício chamado Archote 
Pyronol usado para cortar metais e assim salvar tripulações em situações difíceis. A composição 
básica desse artifício era AlINilFe203, porém, mais recentemente tem sido usada a ferrita de cobre 
para aumentar o rendimento. Imagina-se que, pela queima, forma-se o ferro gasoso que atua 
como um agente de corte. ° Archote Pyronol pode cortar até dez centímetros (4 in) de aço 
inoxidável a uma profundidade de 600 metros, em fração de segundos . 
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PRODUÇÃO DE FUMAÇA 

A produção de um aerossol de um corante ou agente químico, por meios pirotécnicos, exige 
uma composição que forneça calor para vaporizar o material; ao se resfriar, no ar, ele condensa 
sob a forma de nuvem de partículas pequenas. O principal problema é fornecer bastante calor para 
vaporização e não para a pirólise e assim destruir o corante ou o agente químico, visto que eles são 
moléculas orgânicas. Por outro lado, a composição aquecida não produzilia fumaça que, contrari
amente, afetatia a qualidade do aerossol requerido e deixaria um resíduo que poderia impedir a 
liberação do vapor. Como devem ser usadas baixas temperaturas de ignição, o oxidante será o 
KCI03. O combustível pode ser lactose, geralmente em misturas 50/50; o oxidante é misturado 
com o corante ou agente químico. O agente CS, pat'a controle de distúrbios, é um exemplo. Um 
outro combustível usado é o enxofre que também exige a presença de bicarbonato de sódio 
(NaHC03) pat'a estabilizat' esta mistura potencialmente perigosa. Duas típicas composições fulllÍ
genas coloridas são formadas por 25% de lactose / 25% de KCI03 / 50% de corante ou 10% de 
enxofre / 25% de KCI03 / 25% de NaHC03 / 40% de corante. 

Pat'a fins militat'es, as fumaças coloridas são usadas pat'a sinalização ten'a/ar e terra/terra, São 
particularmente úteis para marcação de zonas de aterragem e descida de pára-quedistas porque 
são boas pat'a indicat' a velocidade e a dil'eção do vento. São, também, empregadas com finalida
des de busca e resgate. O agente CS, para controle de distlu'bios, tem vários sistemas de acionamento 
dentre os quais os cat'tuchos pat'a munições especiais, geralmente do calibre 38mm, e granadas de 
mão semelhantes às granadas fumígenas coloridas. Muitas vezes granadas lançadas por tubos 
terão submunições que se espalharão após o lançamento, tornando difícil o retorno ao ponto 
de onde foram arremessadas. 

ATIVADORES DE BATERIAS 

A moderna produção de armamentos está se tornando incrivelmente dependente da energia 
elétrica das baterias, que podem permanecer estocadas, por muito tempo, sem perder suas ativi
dades. O uso da mistura eutética KCI-LiCI, como eletrólito, tem se tornado comum, visto que ela 
é sólida na temperatura ambiente e nessas circunstâncias a bateria permanece inativa. Para ser 
ativada o eletrólito é fundido por meio de uma composição pil'otécnica. Esta composição é geral
mente uma mistura de ZrIBaCr04 impregnada sobre um papel de sílica, formando um produto 
conhecido como "papel quente", desenvolvido nos Estados Unidos. Vatiando a estequiometria 
e o carregamento subseqüente, sobre o suporte, podem ser obtidas produções de calor, por 
uma dada área do papel suporte, altamente precisas. 

AUTO-AQUECIMENTO DE ALIMENTO EM CONSERVA 

O auto-aquecimento de alimento em conserva foi extensamente usado no passado, pruticulat'
mente por forças especiais, pru'a fornecer comida quente em condições difíceis. A composição 
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pirotécnica a ser usada deve ter queima relativamente fria, não liberar gás e não se expandir. A 
mistura geralmente usada é composta de 50% de CaSi2 e 50% de Fe304, tendo a composição 
CaSi2/Pb304f Argila como iniciadora; o conjunto é mantido no interior de um furo central existen
te na vasilha. 

LUZ (RADIAÇÃO ELETROMAGNÉTICA) 

Unidades de Medida 

Antes de considerar a luz, pirotecnicamente produzida, é necessátio entender as unidades de 
medida, bastante complexas, empregadas para quantificar o rendimento . Para cobrir todos os 
tipos de radiação eletromagnética e não exatamente a luz visível, é usual fixar-se as saídas de 
energia. Assim, a energia total emitida em todas as direções, por uma fonte, é chamada energia 
radiante; ela é medida em watt-segundos. A razão de produção de energia é o fluxo radiante; ela é 
medida em watts. A energia radiante e o fluxo radiante descrevem a produção de energia em todas 
as direções. Contudo, muitas vezes é necessário considerar o escoamento de energia em uma 
direção particular. O fluxo radiante emitido por um elemento de supelfície é chamado de emitância 
radiante (watts/m2); se a emissão vem de uma fonte pontual isso se chama intensidade radiante 
(watts/sr) . Estéreo radiano (sr) é uma unidade de ângulo sólido: há 4n estéreo radianos em uma 
esfera. A intensidade radiante pode ser encontrada medindo-se a energia total , em watts, sobre 
uma dada át'ea de uma esfera imaginát'ia, envolvendo a fonte pontual. O ângulo sólido, produzindo 
aquela área, é simplesmente a át'ea dividida pelo raio ao quadrado. A intensidade radiante é então 
a energia dividida pelo ângulo sólido que a produziu (watts/sr). 

Quando a luz visível é considerada, são usadas unidades mais específicas. A intensidade lumi
nosa, que é o brilho percebido em uma dada direção, é medida em candeIa (cd), enquanto que a 
intensidade luminosa ou luminescência, que depende da área de uma superfície de queima, é 
cotada em cd/cm2. A razão em que a energia luminosa é produzida chama-se fluxo luminoso, 
medida em lúmens, onde um (1) 1m é a energia luminosa ilTadiada por segundo por estereorra
diano, por uma fonte uniforme de 1 cd de intensidade luminosa. O fluxo luminoso específico refere
se, então, ao produto em relação a composição da massa e é expresso em 1m /g . A base dessas 
unidades, a candeIa, é referida como o rendimento de um corpo negro irradiador de uma dada át'ea 
a uma dada temperatura (2 .042K) . É difícil referir-se unidades luminosas a rendimentos de 
energia, visto que este rendimento será dependente do comprimento de onda estudado. Por 
exemplo, I watt é aproximadamente igual a 600 1m de um comprimento de onda de 555 
milímetros (luz verde) . Avaliado sobre o espectro visível total, contudo, o valor é de aproxi
madamente 200 lm/watt. 

A emissão de energia de uma fonte radiante é altamente dependente da temperatura. Para um 
irradiador pelfeito de energia, um corpo negro, a emissão de energia é proporcional à temperatura 
absoluta elevada a quarta potência (Lei de Stefan-Boltzman). Para o espectro de emissão amplo 
são exigidas composições fortemente exoténnicas, formando produtos sólidos. Para a luz branca, 
a melhor combinação é, indubitavelmente, a de Mg / NaN03, que forma o óxido de magnésio 
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(MgO) entre os produtos. Esta combinação pode produzir temperaturas de chamas de cerca de 

2.500K. Outros produtos formam-se das espécimes presentes na chama e que não existuiam em 

temperaturas mais baixas. São íons excitados ou moléculas que emitem um complimento de onda 

específico. Um deles é importante na produção de luz branca; é o NaH+, que exige uma fonte de 

hidrogênio na composição. É por isso que chamas contendo aglutinantes têm melhores rendimen

tos que aquelas sem aglutinantes. 

ILUMINAÇÃO 

Chamas 

A iluminação em terra é geralmente obtida pela chama da queima de um bastão na forma de um 

cigarrete fixo em uma base e suspenso em um pára-quedas. Ele pode ser lançado de um avião ou 

projetado por morteiros ou granadas. As composições usadas são feitas de Mg/NaN03/aglutinante, 

com intensidade e tempo de queima sendo otimizados para uma finalidade particular pela escolha 

de uma combinação específica. Para iluminação de grandes áreas são exigidas milhões de candeIas 

por centenas de segundos de tempo de queima. 

Alguns attifícios usados por helicópteros pat'a reconhecimento ou aterrizagens de emergência, 

à noite, podem produzir 180.000 candeIas, durante 80 segundos, para um peso de cat'ga de cerca 

de 0,5kg. Um outro tipo de attifício iluminativo, para identificar infiltradores, fornece 60.000 

candeIas durante 45 segundos com precisamente uma composição de 1.000 gramas. 

Luz para Fotografia 

Para fornecer claridade pat'a fotografias aéreas, realizadas à noite, são exigidas muito maiores 

intensidades de luz, em apenas pequenos intervalos de tempo. As composições Oliginais que pro

duziam luzes pat'a fotografias eram verdadeu'as formulações pU'otécnicas baseadas em misturas de 

Ba(N03)/Mg/KCI04 . Contudo, elas eram pouco seguras, visto que eram, invariavelmente, ini

ciadas por eventos explosivos de plimeira ordem, como o impacto de um projetil. A explosão tinha 

um efeito equivalente de 0,5kg de TNT/kg da formulação produtora da luz. O pico de máximo 

rendunento de várias centenas de milhat'es de candeIas em cerca de 10 milissegundos caia pat'a um 

décin10 de seu valor em aproximadamente 80 milissegundos. A câmat'a é ativada por uma fotocélula 

com o obturador abtindo durante um CUlto intervalo de tempo. As luzes fotográficas modernas não 

são realmente um pirotécnico, visto que elas consistem de pós metálicos ou de flocos finamente 

divididos. Geralmente é o alumínio que é transformado em uma nuvem e simultaneamente iniciado 

por uma carga central de um alto explosivo. Um pico de intensidade de 500 milhões de candeIas 

pode ser produzido. 
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Sinalização e Rastreamento 

Chamas para sinalização e rastreamento são geralmente colOlidas pela adição de matérias que 
emitem energia de luz de comprimentos de ondas específicos para produzir cores a partir do 
branco contínuo e abrangendo todo o espectro. A luz verde (500-550nm) é devida à presença Ba 
CI+ na chama, enquanto a luz vermelha, emitida na faixa de 650-750nm, exige a presença do íon 
Sr CI+. As composições, normalmente empregadas, contêm magnésio como combustível associa
do com dois oxidantes: perclorato de potássio, que fornece o cloro e o nitrato de estrôncio ou 
nitrato de bário, que o acompanham . 

A produção de luzes coloridas é geralmente muito menor que a encontrada para composições 
iluminativas. Isto é devido ao fato que o fundo de luz branca pode ofuscar a cor se ela é muito 
intensa. Isto não é, no entanto, problema para sinais vermelhos ou verdes, visto que o olho humano 
é bastante sensível a essas cores. Chamas azuis, contudo, não são usadas, visto que o olho é 
relativamente insensível a essa cor. A intensidade luminosa é normalmente menor que 50.000 candeIas. 
Chamas coloridas para sinalização podem ser produzidas na forma de estrelas ou lançadas de um 
pára-quedas. Há, também, artifícios de mão particularmente para operações de buscas e resgates. 
Eles são projetados para serem rapidamente identificados a poucas distâncias. 

Os artifícios a base de chamas para rastreamento têm alguns problemas particulares. Eles 
devem ser operados a altitudes elevadas e, portanto, a pressões reduzidas e serem montados na 
cauda do míssil supersônko. O produto deve, também, ser adaptado à luminosidade provável 
do ambiente que pode ser o brilho do céu. 

Diversas composições especiais têm surgido para atender a essas exigências, por exemplo Ti! 
Sr(N03)2> que, também, reduz a fumaça do pirotécnico e é usada na chama de rastreamento do 
nússil Rapier. 

Um tipo diferente de composição de rastreamento é usado em traçantes para granadas e armas 
portáteis. A rotação imprimida a esses projéteis, e suas altas velocidades, de algum modo compli
cam o trabalho do pirotecnista. A velocidade típica de rotação para um projetil de arma portátil é 
de 400 .000 rpm com uma aceleração em torno de 200.000g. As primeiras composições 
traçantes tinham problemas de falha de propagação ou queimavam muito rapidamente. 

Os traçantes modernos usam composições que têm partículas sólidas como produtos para 
manter o calor e ajudar a propagação. É também usual ter uma mistura de ignição de cor escura, 
prensada sobre a composição produtora da luz, para evitar a cegueira daqueles que vão dar a 
partida no pirotécnico e não identificar sua exata localização. É prática comum usar magnésio 
como combustível junto a um peróxido metálico, como oxidante, por exemplo o BaO 2 (verde) e 
o Sr0

2 
(vermelho). Um aglutinante de PVC é, muitas vezes, usado. 

Chamas Dissimulantes 

Muitos mísseis modernos, antiaéreos ou antinavios, em particular, operam com um sistema de 
guiagem, de retorno, do tipo infravennelho. Para neutralizar esta ameaça, têm sido desenvolvidas 
chamas infravermelho para serem disparadas para iludir o míssil de busca. Tais chamas dissimuladoras 
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exigem máximo rendimento em curto espaço de tempo e valores muito altos para os prodlttos. 
Tomemos, por exemplo, a chama dissimuladora para um avião. Ela deve aparecer como uma fonte 
de calor mais intensa que a da exaustão do jato do foguete. Para achar esta elevada energia são 

exigidas composições que são altamente energéticas e que têm muito de seus produtos na região 

infravermelho do espectro. Até agora, apenas uma composição preenche essa exigência - a mistu

ra de magnésio pulverizado, teflon e viton. O oxidante desta composição é o polímero orgânico 

politetrafluoretileno (PTFE) que reage com o magnésio para produzir MgF2 e cerca de 10kJ/g 
de energia. 

A composição é muitas vezes prensada para produzir um bastão, porém pode ser extrusada. 

Os artifícios padrões para essas chamas são retangulares e são identificados, em suas dimensões, 

em unidades imperiais (polegadas). 

Quando usados para proteger navics essas chamas são usadas em conjunto com partículas 

metálicas pulverizadas para criar um máximo de confusão. São muitas vezes suspensas por pára

quedas para dar um ponto de emissão relativamente fixo. 

CORTINA DE FUMAÇA 

A Natureza da Fumaça 

Uma fumaça é uma dispersão de partículas na atmosfera e que se deposita por efeito da gravi

dade, muito lentamente, devido ao seu pequeno tamanho, tipicamente na faixa de 0,1 a 5 rnícrons. 

A produção de fumaças coloridas para sinalização é obtida pela volatilização de um corante que 

recondensa sob a forma de pequenas partículas sólidas na atmosfera; isto produz matelial adequa

do para sinalização. Para dar um efeito de cortina outros métodos devem ser empregados. Esses 

variam de composições de queima pirotécnica até pulverização mecânica e ejeção do pó assim 
formado. Os métodos físicos estão fora do escopo deste artigo e por isso não serão considerados. 

Para compreender o rendimento das cortinas de fumaça é necessário entender a física do 
obscurecimento. Qualquer sistema de observação eletrônico, ou o olho humano, está avaliando um 
contraste que é a diferença entre a irradiância que atinge o detector do alvo (Rt ) e aquela da 
retaguarda (RB); então 

Contraste = t Rt - RB 

Se uma fumaça é introduzida entre o alvo e o detector, então o contraste é reduzido por um 
fator 't (transmissão através da nuvem), que tem um valor entre 1 e O. 

Assim Contraste = 't (Rt - RB) 
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o obscurecimento é encontrado quando o contraste cai abaixo do valor inicial do detector. As 
fumaças são geralmente avaliadas por sua atenuação ou por seu fator de extensão (1- 't), e isto é 
normalmente expresso pelo coeficiente de extensão de massa (a) que relaciona o 't , a extensão da 
nuvem (Lm) e a concentração das partículas de fumaça na atmosfera (C g/m3) . A relação é dada 
pela equação abaixo 

a(Â) = [-(Im:) Â] / CL m2/g aerossol 

e para valores absolutos deve ser avaliada para um dado comprimento de onda (Â). A atenuação 
em uma região visível é criada pela dispersão da luz pelas partículas, e em alguns casos uma 
absorção simultânea também OCOITe. De importância para esses processos são o tamanho e a 
fOlma da pmtícula. 

Produção de Fumaça 

A produção de cortinas de fumaça, por composições pirotécnicas, conta com a formação de 
produtos que podem absorver umidade da atmosfera. Eles muitas vezes, durante o processo, 
transformam-se quimicamente por meio de reações secundárias. Um bom exemplo disso, embora 
não seja estritamente de uma composição pirotécnica, é o fósforo que é muitas vezes usado para 
produzir cOltina de fumaça. Nesse caso, o fósforo queima no ar e forma óxidos de fósforo. Esses, 
por vez, reagem com a umidade atmosférica para formar ácidos de fósforo que absorvem mais 
umidade para dar gotículas líquidas, criando a fumaça. Um bônus adicional neste caso é que há um 
aumento na massa tal que o fator de rendimento (y), a razão do peso da fumaça para o peso de 
composição, é maior que 1. Valores de 6m2/g, para o coeficiente de extinção de massa de fumaças 
de fósforo, são possíveis. 

Composições mais convencionais são obtidas de hexacloroetano-HC-(C2C16) e óxido de zin
co (ZnO) com combustíveis tais como alumínio ou siliceto de cálcio (CaSi2) . Eles produzem 
fumaça pela formação de cloreto de zinco (ZnCI2), que também absorve umidade para dar um 
sistema hidratado: ele também aumenta o tamanho da partícula, dando valores do coeficiente de 
extinção de massa em torno de 4m2/g. Pm·a esses tipos de cortinas de fumaça a umidade relativa na 
atmosfera é crítica para a qualidade da fumaça. Por exemplo, com fumaças a base de fósforo, 
cerca de duas vezes o peso da composição pode ser necessário para dar o mesmo efeito com 
umidade relativa (UR) de 40%, que o dado a uma UR de 100%. 

As fumaças de fósforo podem ser produzidas por um cartucho com um iniciador colocado no 
centro do mesmo, geralmente de pólvora negra, ou pela mistura de fósforo com composições que 
produzem calor. Elas vapOlizam o fósforo que, subseqüentemente, queima quando alcança a at
mosfera através de um orifício. Os sistemas que têm por base o hexacloroetano são prensados em 
recipientes e queimam na forma de cigmTete ou através de um canal central. O alumínio, normal
mente, é usado como combustível, embora as composições de queima fria , usando manganês, têm 
sido formuladas para eliminar a chama. 
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Fumaça Infravermelho 

A cortina na região do infravermelho (3-14~m) é muito mais difícil, e as composições que 
são cortinados bem visíveis são muito menos efetivas nesta região. Por exemplo, o coeficiente de 
extinção de massa (a) para uma fumaça de hexacloroetano pode alcançar 5 m2

/ g na região visível, 
contudo, o valor máximo na região do infravermelho é de cerca de O,lm2/g. Uma solução pode ser 
aumentar a concentração de fumaça, embora isto possa proporcionar uma carga logística severa, 
visto que a concentração necessitaria ser elevada ao cubo para cobrir o infravermelho distante. 
Seria preferível encontrar materiais com valores de a maiores na região do infravermelho. Isto tem 
permitido a formação de nuvens de materiais do tipo aerossol, gerados de maneira não pirotécnica, 
tais como flocos metálicos com valores de a em torno de lm2/g. 

Cortinas de Curta Duração 

Para obter uma cortina satisfatória, usando a queima de materiais, só é possível se a emissão 
também contribui para o efeito cortina. Isto pode ser obtido usando munições carregadas com 
fósforo em torno do guia, isto é, de um veículo de combate blindado, tal como o tanque de comba
te principal. Para obter uma cortina rápida, algumas ou todas as munições devem rebentar a uma 
curta distância do veículo e da linha com a ameaça. Uma cortina deste tipo tem vida relativamente 
curta e é provável que cortinas infravermelho de longa duração não usarão meios pirotécnicos. As 
pesquisas continuam em todo o mundo para desenvolver cortinas de fumaça que serão efetivas 
para bandas de ondas de O,S/-lm até cerca de 1 centímetro. 

SOM 

Produzindo Ruído 

o ruído de qualquer explosão é causado por uma onda de pressão no ar. Essas ondas viajam 
a velocidades subsônicas. Elas são chamadas ondas acústicas e, no caso de uma detonação, são 
ondas de choques degradadas. Contudo, para pirotécnicos, a onda acústica é causada por uma 
liberação súbita de elevada pressão de gás. Isto pode ser obtido de dois modos: primeiro, compo
sições de queima relativanlente lentas, tais como a pólvora negra, são iniciadas dentro de contêiner 
resistente, que é geralmente produzido de papel e cola para eliminar a fragmentação. Este método 
baseia-se na aceleração da velocidade de queima devido ao aumento da pressão dentro do contêiner. 
Isto provoca a ruptura do contêiner e a liberação de gás . O segundo método consiste em esco
lher uma composição de queima muito rápida que possa gerar os produtos gasosos tão rapi
damente quanto produz uma onda de pressão, com leve confinamento ou em alguns casos não 
confinada, tal como a composição Pb30iTi. 
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Usos de Ruído 

A escolha da composição depende, em larga escala, do uso para o qual o ruído está sendo 
previsto. As munições promotoras de ruídos têm dois usos principais : sinalização e auxílio de 
treinamento para simulação de combate. Algum auxílio de treinamento faz encontrar um ter
ceiro uso que, embora menor, é, contudo, digno de mencionar. Ele está na área de segurança 
interna onde a liberação do refém exige o uso de força mínima. Aqui a distração e a desori
entação podem ser achadas pelo uso de artifícios chamados, pela imprensa, de granadas 
ensurdecedoras. Essas granadas são uma variação das granadas de treinamento, contendo 
uma composição provocadora de ruído . 

Composições 

Particularmente na área de simuladores de combate, as composições devem ser cuidadosa
mente preparadas para imitar o som parecido com o de uma arma real. Alguns simuladores contêm 
apenas pólvora negra; contudo, é mais usual ter sistemas mais energéticos. As composições usuais 

para luz instantânea e som são formuladas com magnésio ou alumínio ou com ambos, juntamente 
com perclorato de potássio; algumas vezes, também, é adicionado sulfeto de antimônio, Sb

3
S2. Outras 

séries de composições no Reino Unido são produzidas a partir de nitrato de amônio e de alumínio 
(usado em pinturas). Algumas delas contêm TNT e são iniciadas por um detonador, colocando essas 

composições na linha divisória entre os pirotécnicos e os altos explosivos. Essas últimas séries dão boas 

simulações para armas de maiores calibres, como mOlteiros e canhões. 

Perigos 

As composições de alta energia, com elevadas velocidades de queima, estão entre os pirotécnicos 

mais perigosos. Alguns acidentes têm causado sérias lesões quando pirotécnicos explodem no ar; quan

do ocorrem debaixo d'água, próximo a mergulhadores, têm causado mortes. A onda de pressão deste 

tipo de munição é extremamente perigosa debaixo d'água. Mesmo assim, é prática comum o uso de 

sinais de adveltência, mergulhando-se uma luz sinalizadora na água. 

Assobios 

Um outro ruído fascinante, gerado pirotecnicamente, é o assobio. Sabe-se, há muito tempo, 

que certas composições emitem um ruidoso assobio quando queimadas no interior de tubos. Elas 

são formuladas a pmtirde ácidos m'omáticos (originálios do benzeno) e de seus sais,junto com um 

oxidante adequado. Os combustíveis mais usados incluem o ácido gálico, benzoato de potássio, 
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ácido pícrico e salicilato de sódio. O oxidante pode ser o clorato ou o perclorato de potássio e, 

também, o nitrato de potássio. 

O efeito de assobio é causado pela queima, intermitente, na supelfície da composição devido 

à natureza clistalina do combustível. A quebra dos cristais, quando se processa a queima supelfi

cial, causa aceleração seguida de diminuição da velocidade de queima com uma freqüência fixa , 

produzindo assim um som. O assobio produzido pode ser empregado em simuladores, particular

mente em granadas explosivas, nas quais o som do assobio simula o vôo da granada antes da 

explosão simulada. Uma advertência deve ser feita para essas composições, visto que elas 

são capazes de produzir explosões de ordens elevadas em algumas circunstâncias. 

COMPARAÇÃO ENTRE PIROTÉCNICOS E EXPLOSIVOS 

As misturas pirotécnicas podem ser projetadas para produzir desde 200 calorias por grama 

de mistura até 2 .000 calorias por grama, em alguns casos . A temperatura da reação pode 

exceder de 3.000K. Tais quantidades de energia e elevadas temperaturas podem ser extre

mamente perigosas. Em geral, porque a quantidade de gás produzida é menor, e a liberação 

de energia é feita mais lentamente, os efeitos terminais produzidos pelos pirotécnicos são 

menos severos que os produzidos pelos altos explosivos. 

Os pirotécnicos, em geral, não são tão sensíveis ao calor quanto os explosivos. No entanto, 

algumas composições pirotécnicas são tão sensíveis ao choque quanto os explosivos. 

Fabricação 

a) Estocagenz 
Muita atenção e cuidados devem ser exercidos na estocagem e no manuseio dos pirotécnicos 

e dos ingredientes para preparação desses artifícios . Quantidades pequenas de contaminantes 

podem causar modificações na estabilidade e na velocidade de queima, o que intelfere no rendi
mento do produto. 

b) Moagem 
O tamanho das partículas dos ingredientes é extremamente importante na fabricação dos 

pirotécnicos. Três métodos são usados para moer as partículas no tamanho apropriado. Um dos 
métodos é o uso do moinho de martelo. O moinho de martelo consiste de uma série de martelos 

que giram em velocidades elevadas. O impacto do martelo moe o material. Alguns mateliais sensí
veis ao calor, como ceras e resinas, podem se resfriados com gelo seco ou nitrogênio líquido, antes 

de serem processados. Os materiais que não podem ser moídos, com segurança, em um moinho 
de martelos, são moídos em moinhos de bolas. Nos moinhos de bolas a amostra é colocada em um 

tambor selado com um grande número de bolas de aço, latão, cerâmica ou madeira. O tambor é 
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girado, e o rolamento das bolas moe o material. O terceiro método de moagem, o do moinho de 
atrito, é usado para uma redução adicional do tamanho das partículas do pó. No moinho de atrito 
uma corrente de ar, em alta velocidade, é usada para acelerar as partículas do pó. As colisões das 
partículas, umas com as outras, quebra-as ainda mais. 

c) Classificação 
Após a moagem, os pós são classificados pelo tamanho. Para os pós acima de 44 rnícrons 

são usadas peneiras. Para pós abaixo de 44 mícrons são usados ciclones. Ciclones são funis 
em forma de câmaras nos quais o pó é alimentado. É mantida uma corrente de ar, que separa, 
por centrifugação, os pós de acordo com seus tamanhos. Os materiais mais grossos são lan
çados contra as paredes do contêiner. 

d) Pesagel11 
Para obter um rendimento apropriado da composição pirotécnica é necessária uma pesagem 

precisa dos mateliais. 
e) Misturação 
Dois métodos são usados para misturar as composições pirotécnicas - a seca e a úmida. O 

método seco é usado para materiais insensíveis, fazendo-se passar os ingredientes através de 
peneiras; é empregado para produção de pequenas quantidades . Para quantidades maiores de 
materiais costuma-se usar moinho de bolas de bonacha. A misturação úmida é realizada com os ingre
dientes suspensos em um líquido. O método é empregado para misturar materiais mais sensíveis. 

f) Granulação 
A fim de assegurar que a composição pirotécnica seja suficientemente fluida, após a misturação, 

a mistura é passada, manualmente, em peneiras . Um método alternativo consiste em prensar a 
composição, transformando-a num bolo e, a seguir, granulando esse bolo. 

g) Carregamento 
O carregamento de composições pirotécnicas é realizado por intelmédio de prensas. Ferra

mentas especiais seguram o elemento no qual a composição está sendo carregada. Camadas 
múltiplas de diferentes tipos de composições são canegadas por múltiplas operações de prensagem. 

h) Secagem 
A secagem é realizada submetendo-se os ingredientes a temperaturas de 105° a 110°C, por 

duas a quatro horas. Uma secagem a vácuo pode ser necessária para uma redução adicional do 
índice de umidade. 

i) Montagem 
Cada item do pirotécnico está agora pronto para montagem do conjunto. Alguns cuidados 

devem ser tomados para evitar a exposição à umidade e assegurar que o pirotécnico esteja apro
priadamente protegido para transporte e uso. 

TESTES, ANÁLISE E AVALIAÇÃO DA SENSIBILIDADE 

Esses itens estão muito bem definidos no Capítulo 10, do TM-9-1300-214 - MILITARY 
EXPLOSIVES, edição de setembro de 1984, do Department ofthe Army, Estados Unidos da 
América. 
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PIROMECANISMOS 

Categorias 

o título piromecanismo cobre uma larga faixa de artifícios que abrangem, amplamente, as 
seguintes categorias: 

- atuadores mecânicos; 
- geradores de gases; e 
- separadores explosivos (usando carregamento de explosivos de detonação). 
Eles encontram aplicações na indústria aeroespacial, aviação, mísseis, tOlpedos e na indústria 

petrolífera. As vantagens proporcionadas pelos mtifícios acionados por explosivos são que eles 
têm elevadas razões de potência para o peso do explosivo e podem ser, por isso, relativamente 
pequenos, além da alta confiabilidade e dos tempos de operação muito pequenos. 

CARGAS EXPLOSIVAS 

Pirotécnicos 

Os atuadores mecânicos operam pela produção de gases aquecidos e podem ser acionados 
por quaisquer tipos de explosivos, incluindo os que detonam. Contudo, é prática freqüente usar um 
explosivo que deflagra. Para piromecanismos eles abrangem três categorias. A primeira é a dos 
verdadeiros pirotécnicos. Misturas de combustíveis e oxidantes, tais como a pólvora negra, muitas 
vezes sem o enxofre, para prevenir problemas de corrosão, podem ser utilizadas. Outras compo
sições pirotécnicas usadas são as constituídas por alumínio ou zircônio com perclorato de potássio. 

Compostos Simples 

O segundo tipo de explosivos usado é o dos compostos simples. Uma fanulia de compostos 
deste tipo é a dos sais de chumbo do mono, di e trinitro resorcinol, conhecidas como LMNR, 
LDNR e estifmato de chumbo, respectivamente. Um recente desenvolvimento foi o da introdução 
do dinitro benzeno furoxano de potássio. Todas essas substâncias são sensíveis aos explosivos 
primários e encontrados como a primeira cmnada em sistemas de multicomponentes ou em peque
nos artifícios com um único explosivo presente. 

Propelentes 

A terceira categoria de explosivos encontrada em atuadores mecânicos é a dos propelentes. 
Os tipos usados são os de base simples, contendo nitrocelulose e os de base dupla, contendo 
nitrocelulose e nitroglicerina. A escolha do matetial, do tmnanho e da forma do grão dependem do 
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tipo de produto exigido. Para desenvolvimentos rápidos de pressão são usados pós com grãos 
esféricos ou em flocos, sendo que as deflagrações mais rápidas são obtidas com os flocos. Quan

do o tamanho do grão aumenta, o tempo de queima também aumenta, dando uma impulsão mais 
prolongada, provavelmente com um pico de pressão mais baixo. Para empregos onde se exige 

mais alta precisão, o propelente de base dupla é o preferido porque ele é mais confiável quanto à 
iniciação e à qualidade da fabricação. 

Os geradores de gases são normalmente energizados por propelentes de base dupla na forma 

de grãos extmsados. Isso proporciona grandes quantidades de gases muito quentes, por muitos 

segundos, como por exemplo para fornecer impulso de partida a uma turbina. Se, contudo, o 
gás é exigido para artifícios de enchimento, ele deve ser relativamente frio. Isto pode ser 

obtido por um processo físico para resfriar o gás quente de um propelente de base dupla ou 

escolhendo uma composição de queima muito fria. Um exemplo deste tipo de queima fria é a 
da mistura de nitrato de guanidina e dióxido de manganês (90/10), que queima a 200°C. 

Explosivos de Detonação 

Os explosivos de detonação são utilizados em piromecanismos onde é exigida a força de 
fragmentação maior que a que pode ser obtida por explosivos que só queimam. O explosivo 
iniciador escolhido é geralmente a azida de chumbo, que é facilmente iniciada por diversos estímu

los. A carga principal é muitas vezes um explosivo que seria considerado um reforçador na maiOlia 

das aplicações gerais dos explosivos. Isto é por que o piromecanismo será bastante pequeno e por 
isso o problema do diâmetro crítico deve ser considerado. São exigidos explosivos que ainda 

detonarão mesmo presentes em recipientes de poucos milímetros de diâmetro. Os dois explosivos 
mais usados são a PETN pura e o RDX/cera. Neste último a percentagem de cera é muito 

pequena e apenas necessária para deixar a composição um pouco menos sensível que o RDX 
puro. Para artifícios maiores pode ser usado o tetril. Contudo, quando os artifícios tornam-se 
maiores, é controvertido se eles ainda são piromecanismos. 

Iniciação 

Para os piromecanismos o estímulo de iniciação é geralmente elétrico, e os artifícios assim 
iniciados são conhecidos como eletroexplosivos (EEDs) . Uma baixa fonte de energia é muitas 

vezes usada para aquecer uma ponte elétrica, a qual está envolvida por uma camada de uma 
composição iniciadora, ou estar presente como prute de uma cabeça fusível. Para garantir a segu
rança, as condições de "fogo total" ou "sem fogo", de tais artifícios, deverão ser conhecidas para 

a escolha correta da ponte elétrica, que dru'á prutida ao mecanismo. Por exemplo, a ponte elétrica 

de um iniciador típico eletroexplosivo deverá ter uma resistência de In , uma conente mínima de 
3,5 amperes para as condições de fogo total, uma corrente de iniciação para uso real de cinco 
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amperes e uma corrente, para as condições de "sem fogo", de um ampere por cinco minutos. As 
condições de "sem fogo" devem considerar a possibilidade de corrente induzida dentro do circuito 
de fogo. Este problema pode ser reduzido, a alguma extensão, pelo uso de um filtro de 
radiofreqüência que previne as correntes induzidas, permitindo o uso de uma corrente de iniciação 
menor. Alternativamente, se o artifício usa, como enchimento, um alto explosivo, sua iniciação pode ser 
feita por uma ponte elétrica sem possibilidade de uma iniciação acidental por COlTente induzida. 

Muitos outros métodos podem ser empregados para a iniciação de piromecanismos, incluindo 
choque e percussão. Devido a natureza especializada desses artifícios, tem sido também emprega
dos alguns métodos não usuais. Por exemplo, o laser tem sido usado para iniciar cartuchos de 
pólvoras, o feixe sendo conduzido até o artifício via fibra ótica. Um outro método, menos comum, 
é usar a onda de detonação de uma carga passando através de um anteparo protetor para iniciar 
um sistema de deflagração do outro lado. Assim, os sistemas de transferência podem ser de altos 
explosivos porque são muito rápidos, e a iniciação através do anteparo de proteção reduz-se de 
uma detonação, para um sistema gerador de fogo. Há, também, uma vantagem adicional de que 
qualquer probabilidade de o artifício se apagar é eliminada. Essas unidades resistem pressões da 
ordem de 50.000psi. 

ARTIFÍCIOS 

Mecânicos 

Os atuadores mecânicos são geralmente do tipo pistão, ou seja, a queima da carga move um 
pistão dentro de um tubo. Para um atuador, a composição explosiva está, em geral, no corpo do 
artifício. Para artifícios maiores é normal ter-se a parte mecânica como uma unidade que está 
rosqueada ao cartucho de potência. Estes são, muitas vezes, chamados impulsores ou puxadores 
se a ação é de emplllTar ou de puxar. Alternativamente, o cartucho de potência pode orientar uma 
lâmina guilhotina para c0l1ar um cabo ou arame, ou mover uma lâmina para fechar ou abrir uma 
válvula. Um cabo submarino pode ser cortado por um cortador piromecânico, usando 60g de 
propelente. 

Os atuadores podem ser usados para acionar interruptores, ativar mecanismos de liberação, 
tais como hastes de travamento em torpedos ou liberação de sustentadores para sistema de ejeção 
de cadeiras e numerosas outras aplicações. Os artifícios pequenos podem conter, simplesmente, 
uma ponte elétlica ou cabeça fusível, com pólvora negra ou um composto deflagrante, como dinitro 
resorcinato de chumbo. Quando o tamanho do al1ifício aumenta, a tendência é pal'a CalTegamento 
com um propelente que pode ser de base simples ou de base dupla. 

Operados a Gás 

Os geradores de gás são geralmente acionados por um único grão de propelente de base 
dupla, queimando no interior de um conduto central ou na forma de um cigalTete. O fluxo gasoso 
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pode ser usado para girar um giroscópio em sistemas de guiagem de mísseis. Outro uso para 
geradores de gás é fornecer pressão sobre supelfícies de pistões para dirigir líquidos combus
tíveis de tanques de estocagem até a câmara de combustão do motor do foguete. O míssil 
Lance, dos Estados Unidos, usa este sistema. 

Por Detonação 

Exemplos de usos de sistemas de detonação são, surpreendentemente, bastante numerosos. 
Como a carga explosiva é geralmente pequena, o dano de uma detonação pode ser contido ou 
controlado. Por exemplo, o sistema de transferência chamado Fusível de Detonação Confinado 
(CDF) tem uma carga explosiva de quase 19/m, contida em um tubo metálico, feito de chumbo, 
alumínio ou prata que é coberto com um revestimento de nylon ou fibra de vidro. Todos os produ
tos da explosão ficam retidos dentro da estrutura. Se o acondicionamento não é exigido, o artifício 
é chamado Fusível de Detonação Moderado (MDF). Ele pode ser usado para produzir um dano 
específico a uma estrutura. O modelo zig-zag visto em algumas coberturas sobre os assentos de 
pilotos em aviões é MDF, cuja finalidade é quebrar a cobertura antes da ejeção de cadeira. Uma 
rápida liberação pode ser obtida, em muitas circunstâncias, pelo emprego de parafusos, porcas ou 
algemas explosivas. Mais uma vez é usado um explosivo de detonação. A brisância deste explo
sivo quebra a estrutura, geralmente em um ponto pré enfraquecido. rn::J 

BffiLIOGRAFIA 

BAll.-EY, A. e MURRAY, S. G. Explosives, Propellants and Pyrotechnics. Royal Military College of Science, 
UK, voI. 2, Brassey's, 1989. 

TM 9-1300-214 - MILITARY EXPLOSIVES, Technical Manual; Department ofThe Army - USA - Sep 
1984. 

MILITARY AND CIVILIAN PYROTECHNICS; HerbertEllern, Chemical Publishing Company Inc, Nova York, 
1961 

MILITARYPYROTECHNICS SERIES - PART ONE- THEORY ANDAPPLICATION,AMCP706-185, U.S, 

ARMYMATERIELCOMMAND, Apr 1967 

Seja generoso (a) com você 
T-rrar faz parte da vida . .9l.preTUfa com os erros 

e não se torture. 'Descubra a de[ícia de ser conw você é. 

fJW6erto ShinyashiKj 

C 'I' i Vol. XVII - Nº 2 - 2º Quadrimestre de 2000 81 



82 

Desenvolvimento 
e Tecnologia 

,.., 

EFICIENTIZAÇAO pO USO DA 
ENERGIA ELETRICA 

Dorival Huss* 

RESUMO 

No volume XIV - 3º trimestre de 1997 desta revista, apresentamos o artigo 
"Gerenciamento do Consumo de Energia Elétrica", onde descrevemos um sistel11a 
de gerenciamento instalado no Palácio Duque de Caxias (PDC), no Rio de Ianeiro
RI, em caráter experimental. Nos anos de 1998 e 1999, através da Diretoria de 
Obras Militares (DOM), prosseguimos com os trabalhos, agora no âm,bito de todo o 
Exército Brasileiro (EB) , Para isso, contamos com o apoio financeiro da Diretoria 
de Administração Financeira (DA F). Relatar os resultados conseguidos, bem como 
as perspectivas futuras do programa, é o objetivo do presente artigo. 

INTRODUÇÃO 

Atualmente o EB, através da DAF, vem envidando esforços no sentido de minimizar 
seus gastos com atividades administrativas. Neste sentido, a eficientização do consu
mo de energia elétrica torna-se prioritário. 

No final da década de 80, o Governo Federal criou o PROCEL, com a finalidade 
de coordenar as ações no combate aos desperdícios de energia elétrica no país. No Exér
cito, a DOM foi encarregada de conduzir as ações visando a cooperar com o Governo 
Federal nesta imp0l1ante matélia, contando com a seguinte estrutura legal. 

* Coronel QEM/CDEM formado em Comunicações pela AMAN e graduado em Engenharia Elétrica 
pelo IME. 
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- Portaria Ministerial nº 12, de lº de março de 1993, que aprovou as Normas para Con

servação de Energia no Ministério do Exército (NCEMEx) e deu outras determinações. 
- NCEMEx, que criou as seguintes comissões: 

Comissão Interna de Conservação de Energia (CICE), cujo presidente é o chefe da 33 Seção 

da DOM; 

Comissão Regional de Conservação de Energia (CRECE), composta por Oficiais 
das CRO e RM; 

Comissão de Conservação de Energia, (CCE), composta por Oficiais de Organizações 
Militares (OM), grandes consumidoras de Energia. 

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA DOM 

Dentro de suas atribuições e procurando reativru' o Programa de Conservação de energia no 
âmbito do Exército, a DOM, no corrente ano, realizou as seguintes atividades: 

a) Promoveu um Simpósio, ...--:=-,---------------,= ........ --,--,-_--. 
em Brasília, com Engenheiros 

Eletricistas de todas as CRO/ 
SRO, IMBEL e 1MB (foto 1), no 

qual durante três jornadas os 
vários aspectos do assunto foram 
debatidos; 

b) Deu prosseguimento ao 

Programa de Gerenciamento à 
distância, com a instalação dos 
seguintes equipamentos: 

- Gerenciador no laboratório 
de máquinas do !ME (foto 2), com 

a finalidade de gerenciar a 
medição da entrada de energia e 

Foto 1: Simpósio realizado na DOM 

duas subestações, além de servir como meio auxiliru' de ensino; 

- Gerenciador no Hospital Central do Exército (HCEx), monitorando a subestação principal; 

- Gerenciador do Hospital Geral de São Paulo (HGeSP), o qual, além de gerenciru' o consumo 
de energia elétrica, também irá fornecer informações sobre o consumo de água e gás; 

- Gerenciador do QG do CMS/33 RM, que terá a função de gerenciamento e também de 
controlador de cru'gas, ligando e desligando circuitos não essenciais sob determinadas condições 
(colTeção do fator de potência, ultrapassagem de demanda, etc); 

c) Executou ainda as seguintes ações: 
- Aquisição de analisadores portáteis para a CRO/5 e SRO/lO; 
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Foto 2: Equipamento de gerenciamento instalado no IME 

Foto 3: Posto de gerenciamento à distância instalado na DOM 

- Instalação do posto de controle na DOM (foto 3) permitindo o acesso, através linha discada, 

aos controladores instalados no !ME, PDC, HCEx, HgeSP e CMLIRM; 

- Atualização no gerenciador do PDC, permitindo que o mesmo seja acessado à distância, 
via modem. 

PERSPECTIVAS FUTURAS DO PROGRAMA 

- A DOM, através do DEC, está nos preparativos finais para a assinatura de um convênio com 

a ELETROBRÁS, através do PROCEL para receber recursos que permitam continuar os trabalhos, 

principalmente realizando diagnósticos energéticos nas OM típicas do Exército. Tais recursos se-
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tiam provenientes do fundo ctiado pelas Concessionárias de energia recentemente privatizadas, 
para implementar medidas visando à eficientização do consumo de energia elétrica. 

- Visualizamos um papel importante para o !ME no processo, tendo em vista que é nos bancos 
escolares que se inicia a formação de mentalidades, e no caso do Instituto, a formação da massa 
crítica que irá desenvolver o programa no âmbito do EB. Os novos engenheiros formados pelo 
!ME deverão ser capazes de desenvolver projetos de instalações para "prédios inteligentes", nos 
quais poderão ser aproveitados todos os potenciais na eficientização do consumo de energia. 

- Também deverá ser dado prosseguimento, pelo Exército, no gerenciamento à distância dos 
grandes consumidores, pois no mundo moderno é extremamente importante ter informações em 
tempo útil sobre o processo. Na última reunião do Alto Comando do Exército (Nov 99) , foi feita 
uma demonstração dentro de uma palestra da Secretaria de Economia e Finanças (SEF), 
quando da sala da reunião, foi acessado remotamente on-line todos os dados de consumo de 
energia elétrica do PDC, no Rio de Janeiro, e do QGEx, em Brasília. O Sr. Comandante do 
Exército destacou que "o assunto é importante e devem prosseguir os estudos". 

- Finalmente, salientamos que é impOltante a realização de novos seminátios, com a patticipação 
dos companheiros que estão na linha de frente executando os trabalhos de engenhat-ia, a fim de que 
sejam discutidos as falhas do sistema, e feitas correções de rumo, pois todos sabemos que existe 
uma grande distância entre a teotia e a prática. 

CONCLUSÃO 

No presente artigo apresentamos a nossa experiência com o assunto de eficientização 
do consumo de energia elétrica no Exército Brasileiro. 

Mostramos o que já foi feito nos últimos anos, bem como apresentamos as linhas mestras de 
como visualizamos o prosseguimento dos trabalhos no futuro. 

Gostatiamos de ressaltat' que racionalizar o consumo de energia elétrica é um excelente negócio. 
Como um exemplo, o QGEx, em Brasília, pagou pelas faturas de energia nos cinco primeiros 
meses de 1998 (janeiro a maio), R$ 342.600,00. Com a instalação de um gerenciador, teve-se 
condições de controlar o consumo e evitar-se multas. Com essas providências, os gastos com 
energia elétrica, nos cinco primeiros meses de 1999 (janeiro a maio), foi de R$ 227.900,00. Uma 
redução de 50,3% nas contas pagas. (ill 

2?gspeite seu jeito de ser 
o pinheiro não inveja a roseira, a cerejeira está fe[iz comsuas 

frutas. 9\@o de~e de ser você para ganfiar apfausos. 
O sucesso é ser fe[iz. Profundamente fe[iz! 

!fW6erto Shin!fashikj 
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Desenvolvimento 
e Tecnologia 

IMPEDÂNCIA CARACTERÍSTICA 
DE UM CABO COAXIAL 

Marcello Praça Gomes da Silva * 

RESUMO 

Este trabalho trata do levantamento de Zo de um cabo coaxial através de medidas 
puramente mecânicas do mesmo. Desenvolve-se, ao longo do texto, uma metodologia 
adequada para os diversos casos possíveis. Um tratamento teórico acompanha o 
presente texto. 

ABSTRACT 

This work deals with the evaluation of Zo of a coax by mechanical measurements 
only. All over the paper it's developed an adequate methodology for ali the possible 
situations. A theoretical approachfollows this texto 

Palavras-chave: Coaxial, impedância característica, medições. 

INTRODUÇÃO 

Um cabo coaxial é uma linha de transmissão constituída por dois cilindros coaxiais (de 
mesmo centro) como mostram as figuras 1 e 2. O condutor interno conduz o sinal para a 
impedância de carga, enquanto que o externo age como condutor de retomo. O isolante 
pode ser sólido (polietileno expanso por exemplo) ou o próprio ar (neste caso temos a 
presença de um espaçador-spacer-que percorre toda a extensão do cabo com formato 
helicoidal- em forma de hélice - e que tem a função de manter constante a distância radial 

* Engenheiro de Telecomunicações Sênior da NEXTEL Telecomunicações Ltda . 
E-mail: marcello .praca@uol.com.br 
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" 

condutor externo 

/L--1I-,t-______ =-'-dielétrico ou isolante 

Figura 1: O Cabo Coaxial (vista lateral sem o encamisamento) 

~ encamlsamento (capa ou jaqueta) 

isOlament=O ____ _ \~-I--------c-ondutor externo 

~ndutor interno 

Figura 2: O Cabo Coaxial (vista frontal) 

entre os dois condutores). Este conjunto é protegido por uma capa (camisa ou jaqueta) que pode 

ser constituída, dentre outros mate11ais, por PVC (cloreto de polivinil). 

CÁLCULO DE Zo 

A impedância característica (Zo) de uma linha coaxial singela (que tem apenas um único condutor 

interno) é dada, em seu caso mais geral, por 

Zo = _1_ .~ Il . In (~) (ohms) 
21t E d 

Onde: 

1t = constante numérica de valor aproximadamente igual à 3,1415927; 
Il = permeabilidade magnética do meio (Hlm); 
E = permissividade elétrica do meio (Fim); 
D = diâmetro interno do condutor externo; 
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d = diâmetro externo do condutor interno; 
In = logatitmo neperiano ou natural (de base e). 

Ao invés de termos a razão de diâmetros D/d no logat·itmando, poderíamos ter uma razão de 
raios Rir onde: 

R = Raio interno do condutor externo; 
r = Raio externo do condutor interno. 
Isto é possível pois esta razão é adimensional (razão entre grandezas de mesma unidade), 

e, desta forma, contando que as duas grandezas representem os mesmos comprimentos, teremos 
sempre o mesmo resultado numérico. 

Na ausência de materiais fenomagnéticos (aqueles que concentram fortemente as linhas 
de força do campo magnético), temos que ~ = ~o = 40Ü7t nH/m "" 1.256,6 nH/m (~o é a 
permeabilidade magnética do espaço livre). 

Substituindo-se este valor em O); convertendo-se o logatitmo neperiano para logaritmo de 
base dez e trocando-se E por Ep onde Er = E / Eo (sendo Eo a permissividade elétrica do 
espaço livre, Eo = 8,854 pF/m), vem que 

138 D 
Zo = --loglO (-) (ohms) 

{E; d 
(2) 

ou, 

Zo = "~ In (J2.-) (ohmS) 
'VEr d 

(3) 

onde Er = constante dielétrica do meio entre os condutores (adimensional). 
Se o dielétrico for o at· (Er muito próxima de um) e supondo que o espaçador não contribua 

pat'a alterat" o meio, temos que: 

(4) 

À exceção da razão D/d todo o resto das equações (1), (2), (3) e (4) são constantes 
numéricas uma vez fixado qual o meio dielétrico. 

Medindo os diâmetros D e d, basta entrarmos na fÓIIDula adequada e teremos a impedância 
característica do cabo em questão. 

Como exemplo, seja um cabo coaxial onde o dielétrico é o ar e que não tenha materiais 
fenomagnéticos . Medimos D = 22,225mm e d = 6,350mm. Entretanto, com esses valores na 
equação (4) vem que 
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Zo = 138 lo (22,225mm) 
glO 6,350mm 

logo, Zo = 75 ohms 

DIELÉTRICOS E FATORES DE CORREÇÃO 

Muito embora a constante dielétrica dos isolantes seja uma função da freqüência de operação, 
a referência bibliográfica de número 3 nos mostra que para o polietileno Er é constante, em uma 
larga faixa de freqüências e vale 2,26. Isto é verdadeiro a uma temperatura de 25 graus Celsius. 
Este é um ponto importante para a determinação de Zo (freqüência de utilização do cabo e 
temperatura de operação). Uma observação importante é que em geral, à medida em que a 
freqüência de operação aumenta, temos um decréscimo no valor da constante dielétrica. 

Outra questão importante diz respeito aos tipos de condutores presentes. O externo pode ser 
liso, trançado ou corrugado, enquanto que o interno pode ter um ou mais fios (formando no último 
caso uma corda de n fios). 

Existem dois fatores empíricos para a correção em termos de Zo, quando a construção física 
do cabo é diferente da situação teórica mais comum (condutor interno de um fio e externo liso), 

chamados KD e Kd' onde: 
KD = Fator corretivo do tipo de condutor externo; 
Kd = Fator cOlTetivo do efeito de encordoamento do condutor interno. 
Estes dois parâmetros são adimensionais . Cumpre ressaltar que os mesmos não levam em 

consideração imperfeições na manufatura dos lances de cabos nem alterações de dimensões radiais 
ao longo do comprimento longitudinal dos mesmos. 

A equação (2) com a presença de KD e Kd é escrita conforme a seguir: 

138 D.KD 
Zo= .,loglO( ) (ohms) 

'oJ Er d.Kd 

(5) 

Se KD e Kd forem iguais à unidade, então teremos o caso teórico, e, neste caso, a equação (5) 
será igual à equação (2). 

Também é possível reescrever (5) alterando os fatores, de forma a termos 

138 D + KD' 
Zo = ., log 10 ( ) (ohms) 

'I Er d + K
d

' 

(6) 
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Onde: 
Ko' = Fator Ko modificado e Kd' = Fator Kd modificado. 
A relação entre os quatro é facilmente deduzida. Para que as equações (5) e (6) sejam idênticas, 

ternos de ter o numerador e o denominador dos dois logalitmandos iguais, logo: 

portanto, 

(7) (8) 

Zo COMO NÚMERO COMPLEXO 

A impedância característica é, a ligor, um número complexo da forma Ro ± jXo onde 
Ro = Re [Zo], resistência característica em ohrns; 
Xo = lm [Zo], reatância característica em ohrns; 
j = unidade imaginária. 
Muito embora tenhamos suposto Xo = zero (de forma a termos Zo = Ro), o que ocorre na 

verdade é teimos Ro» Xo para uma dada faixa de freqüências. 
Quando nos referimos ao valor de Zo de uma linha coaxial, estamos, na verdade, nos 

referindo ao valor nominal da parte real (= Ro) da impedância característica. Assim sendo podemos 
escrever 

Zo "'" Ro ± ilRo fmin = < f = < fmax (9) 

Onde: 
ilRo = Tolerância no valor de Ro (ohrns); 
fmax - fmin = Faixa onde a aproximação (9) é válida. 
Para cabos coaxiais 2.6 / 9.5rnrn Zo segue uma lei bem definida e dada por 

74,4~+ 0,91512 0,91512 
Zo = - J (10) 

~ « 
comfemMHz. 

Caso fizermos f tender ao infinito em (10), teremos Zo = 74,4 ohms, e este valor particular de 
Zo é denominado "Impedância Característica no Infinito". 
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Conforme podemos notar, a pruie reativa de Zo é sempre indutiva e se mantém muito menor 

do que a parte resistiva em uma lru'ga faixa de freqüência. À medida em que f aumenta, temos um 

decréscimo tanto no valor de Xo quanto no de Ro. A tabela 1 ilustra este fato. Pru'a f = 0,06 MHz, 

por exemplo, temos ser Ro quase 21 vezes maior do que Xo. Já em f = 300 MHz, esta 

razão cre s c e p ara cerca de 1.405. Se plotássemos a curva Ro x f, veríamos um comportamento 

assimptótico de Ro, à medida em que fcresce, tendendo ao valor limite 74,4 Gá discutido previamente). 

As figuras 3 e 4 mostram os gráficos de Ro e Xo (ambos em ohrns) contra f(MHz). 

f 0,06 0,3 1 4 12 20 40 60 150 300 

Ro 78,136 76,071 75,315 74,858 74,664 74,605 74,545 74,518 74,475 74,453 

Xo 3,736 1,671 0,915 0,458 0,264 0,205 0,145 0,118 0,075 0,053 
f (MHz), Ro e Xo (ohms) 

Tabela 1: Ro e Xo versus f 

75 

RO (f) 

\ 

\ 
" r--

74,4 

1.000 

Figura 3: Ro versus f 
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0,91512 

XO (f) 

\ 

~ --t---0,027 

f 1.000 

Figura 4: Xo versus f 

Zo COMO FUNÇÃO DO COMPRIMENTO DO CABO E DE 
COORDENADAS POLARES 

Nos itens anteriores temos suposto a constância de Zo ao longo da dimensão longitudinal de 
uma linha coaxial. A rigor isto não é verdade. Colocando-se a origem (z = zero) na extremidade 
terminal do cabo, o sentido positivo de z será dado desta extremidade para o ponto onde o cabo 
se conecta ao gerador (z = L). A figura 5 mostra este sistema de coordenadas unidimensional. 

92 

Z =L Z = Xk z=o 

! I 
7 

G) O ~ 
gerador carga 

Figura 5: Sistema de Coordenadas Longitudinal 
(Unidimensional) 

Assim sendo podemos escrever Zo como 

138 D(z) 
Zo(z) = ...,----loglO (--) (ohms) 

~Er(Z) dez) 
(11) 
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Onde: 
Zo(z) = Impedância característica como função da distância do ponto em questão (coordenada z, 
0=< z = < L) à carga. 

Todas as outras grandezas definem-se de maneira análoga. 
Caso façamos um seccionamento trans

versal em um coaxial, fazendo um ângulo de 
90 graus com o eixo longitudinal, não 
encontraremos a secção reta idealizada da 
figura 2. Teremos sim algo que se aproxima 
da figura 6. À cada ponto nesta secção, em 
coordenadas polares Pj(xk) = [r/xk)' 8/xk)], 
onde rj(xk) jaza na envoltória exterior do 
condutor interno e na correspondente 
(mesmo ângulo 8/xk)) envoltória interior do 
condutor externo, teremos uma razão de 
raios correspondente. A constante dielétrica 

Figura 6: Secção Reta Real em um Ponto k Aleatório 
de Coordenada Longitudinal Z = xk 

do meio será suposta unicamente função de z (tida como constante para um comprimento 
infinitesimal dz ao longo do eixo z do cabo). O valor de Er(Z) deverá ser levantado em um 
número significativo de pontos ao longo do cabo e então calculada a sua média aritmética com 
ponderação unitária de todos os pontos, posto não haver motivos para se supor valores 
preferenciais. 

(12) 

Com relação à D(z) e dez) inicialmente se escolheriam as F secções retas para as medições. 
-- --

Em cada uma dessas secções se calcularia D(zk) e d(zk) (para cada um dos pontos de 

coordenadas zk = x) selecionando-se um número M de pontos P(r ., 8j ) onde j = 1 ... M. 
As . J 

snn: 
M 

L DZk (rj' 8j) 
-- j=l 
D(zk)=-----

M 

M 

L 
d(zk)=~j-=-l----

M 
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Onde: 
k varia de 1 até F. 

Ao final os valores médios são calculados por (15) e (16) 
F 

L D(zk) 

(15) 

F 
L d(zk) 

d = k= 1 (16) 

F 

Não nos referimos à permeabilidade magnética do meio, pois, em geral, os dielétricos 
empregados têm !-lr muito próxima do valor unitálio. Quando semelhante fato não ocorrer, utilizar
se-á o mesmo procedimento aplicado ao cálculo da constante dielétrica média. 

CONSIDERAÇÕES DE MEDIÇÃO 

Os procedimentos para a avaliação de Zo em um cabo coaxial foram aqui agrupados 

seqüencialmente de fOlma a sistematizar o processo. Assim sendo: 

1) Escolher um número F de secções retas para as medições. Como para termos acesso à 
cada uma delas é necessário seccionarmos o cabo, inutilizando portanto alguns lances (ensaio 

destrutivo), tomamos as s~guintes providências: 

1.1) O número F (F pertence à IN - conjunto dos naturais) deve ser par, de forma a termos 

igual número de secções em cada um dos lados do cabo, e proporcional ao comprimento L 

total. Quanto maior for L, maior poderá ser F. Evidentemente, a escolha de F é regida por 

fatores econômicos. 

1.2) O espaçamento entre as secções deverá ter o compromisso de não inutilizar lances 

significativo.s do cabo e, ao mesmotempo, poder ressaltar uma alteração significativa que porventlu·a 

possa haver no formato da secção reta; 

2) Medir os diâmetros D e d com um instmmento adequado e com a melhor precisão possível; 

3) Realizar um número M de medidas de tais diâmetros (M deverá ser maior ou igual à 
cinco), onde todas devem ser expressas na mesma unidade (milímetros por exemplo); 

4) Calcular os valores mais prováveis de D(Zk) e d(Zk) (D(Zk) e d(Zk) respectivamente), 

através do cálculo das médias aritméticas com ponderação unitária dos valores medidos DZk(rj, 8) 
e dZk(lj. 8j) em cada uma das M posições polares; 

5) Calcular o valor mais provável de D(D) e d(d) como a média aritmética de ponderação 

unitária dos F valores (calculados cada um conforme o item 4). 
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6) Para simplificação pode-se supor Er constante ao longo do cabo e utilizar-se tal valor. 

O procedimento mais correto, todavia, seria proceder a seu cálculo gerando F resultados 

parciais que forneceriam então o valor médio; 

7) Calcular o valor mais provável de Zo (Zo) com os valores prévios de D e d; 

8) Aproximar o valor do item 7 pela Zo nominal padronizada mais próxima. Esta será a 

impedância característica do cabo coaxial em questão . 
Os procedimentos adotados de se calcularem valores mais prováveis através do cálculo das 

suas respectivas médias aritméticas somente poderão ser efetuados se todas as medidas "tnel'ecerem 
a mesma confiança. Para que isto ocorra é necessário que sejam satisfeitas três condições essen
ciais, a saber: 

1) Medições feitas pela lnesma pessoa; 

2) Medições feitas com o mesmo instrumento; 
3) medições feitas usando-se a mesma metodologia. 

A razão de ser desses procedimentos decorre de uma área da Matemática denomi nada Teoria 
dos EITOS e foge ao escopo do presente trabalho. 

MEDIÇÕES NO CABO COAXIAL RG 213/U 

O R G 21310 tem Zo nominal de 50 ohms, sendo indicado para a instalação de antenas móveis 
e fixas nas faixas de HF (High Frequency - 3 a 30 MHz), VHF (Vely High Frequency - 30 a 300 
MHz) e UHF (Ultra High Frequency - 300 a 3.000 MHz) e também em sistemas auxiliares de 
broadcasting (radiodifusão) e sistemas de telefonia rural, dentre outros. 

Seu condutor externo é constituído por uma trança de fios de cobre, seu condutor interno, por 
uma corda de fios de cobre, tendo isolamento de polietileno sólido com capa de PVC preta. 

Foram realizadas cinco medições (M = 5) dos diâmetros D e d em cada uma das duas secções 
retas consideradas (Zl e Z2) que forneceram as tabelas 2 e 3. O número de medições realizadas 
(cinco) pode parecer, a princípio, arbitrário, mas é um bom compromisso entre o número de 
medidas a serem feitas, sem que o processo se torne exaustivo, e o número de medidas necessárias 
para se obter uma média adequada. 

medida 

diâmetro 81 = 00 82 = 720 
1 83 = 1440 84 = 2160 85 = 2880 

Dz1(1} 8j) 7,5 7,2 7,0 7,8 7,5 

dzl(rj,8} 2,5 2,0 2,4 2,2 2,0 

Tabela 2: Tabela de Medidas do RG 213/U na Secção Reta Z1 
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medida 

diâmetro 81 = 0° 82 = 72° 83 = 144° 84 = 216° 85 = 288° 

Dz2(1j. 8j ) 7,3 7,5 7,5 7,6 7,7 

dz2(1j. 8j ) 2,2 2,0 2,0 2,1 2,0 

Tabela 3: Tabela de Medidas do RG 213/U na Secção Reta Z2 

Os ângulos 8j estão mostrados na figura 7 e são dados por 0°,72°, 144°,216° e 288°. À cada 
ângulo 8j corresponde dois pontos de medida, ou seja: 

Da tabela 2 calculamos os valores mais prováveis de D(Z1) e d(Z1) (suas médias aritméticas 
com ponderação unitária). 

5 

L 
D(Z1) =....::.j_=_l _____ = 7,5 + 7,2 + 7,0 + 7,9 + 7,5 

5 5 

D(Z1) = 7,4mm 

d(Z1) = --"-j_=_l _____ = 2,5 + 2,0 + 2,4 + 2,2 + 2,0 
5 5 

deZ 1) = 2,2mm 
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e = 144
0 

3 

~""'-"'+-I-------e = 00 

1 

Figura 7: Ângulos 8j e Pontos de Medida 

Fazendo o mesmo para Z2 encontramos: 

D(Z2) = 7,5mm e d(Z2) = 2,1mm 

Finalmente: 

2 
L D(Zk) 

D = _k_=_l ___ = 7,4 + 7,5 = 7 45mm 
22' 

2 
L d(Zk) 

"d = k= 1 

2 

= 2,2 + 2,1 = 2,15mm 

2 

o valor mais provável de Zo (= Zo) será então dado pela equação (2), onde o valor da 
constante dielétrica do polietileno vale 2,26. 
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138 D 
Zo = loglO (--) 

-/2,26 d 

Zo = 49,5 ohms 

o erro percentual relativo entre o valor nominal e Zo será: 

e%= 
IZo-Zo l 

Zo 

e% = 1% 

x 100% 

Este erro está amplamente contido dentro da faixa tolerada em Engenharia (menor do que 
cinco por cento) 

Como sabemos que as impedâncias características das linhas coaxiais possuem valores 
padronizados (como por exemplo 50, 75, 93 e 95 ohms), percebemos facilmente que estamos 
tratando de um coaxial de 50 ohms. 

O sinal de módulo na expressão do erro relativo deve ser considerado, pois é pos
sível obtermos um Zo maior do que o Zo nominal (o que implicaria um erro percentual negativo). 
Normalmente, não nos importamos com o sinal do erro relativo, daí o considerarmos em valor 
absoluto (módulo). 
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