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EDITORIAL 

N 
afinal da tarde do dia 28 de maio deste ano de 1998 realizou-se, no 

'. auditório do Instituto Militar de Engenharia, presidida pelo Exmo.Sr.. 
Secretário de Ciência e Tecnologia do Ministério do Exército, a ceri

môniada instalação oficial da Fundação Ricardo Franco. 

Marcado COl1'/, a austeridade típica das solenidades militares, nem por . 
isso aquele evento impediu que transparecesse o esperançoso entusiasmo de 
todosos professores, alunos e convidados, incluindo ex-alunos - militares e 
civis - da venerável Casa da Praia Vern'1elha, que assistiram, orgulhososàque
la ' ce rimônia. 

A Fundação Ricardo Franco vem ao encontro de um antigo desejo de 
todos os que lecionam e pesquisam no IME, qual seja: o desejo de conseguir
mos remover os entraves burocráticos que retardam o fluxo das verbas desti
nadas ao ensino e à pesquisa, bem como o desejo de contarmos tom, procedi
mentos legais, é óbvio, porém mais flexíveis para engajarmos nossos Departa
mentos de Ensino em projetos de interesse tanto da Força Terrestre, emparti
culal; quanto da sociedàde em geral. A importância e a oportunidade desse 
órgão de apoio são tanto m,aiores quanto mais nos lembramos dos grandes ' 
problemas financeiros que o nosso País ainda enfrenta, agravados pela crise 
econômica mundial. 

É preciso dizer com naturalidade que, ao adotar e~se processo para 
melhor resolver os problemas logísticos das pesquisas e projetos do IME, o 
nosso Exército de fato não inovou. Há muito já existem no Brasil fundações 
outras, com objetivos similares. Entretanto, conforme se ressaltou na cerimô
nia de instalação, no caso especifico do IME haverá sempre um cuidado para 
manter o órgão de apoio atento à preeminência da Escola apoiada, isto é: sem 
que haja, entre ambos, competições inoportunas e estéreis. 

Bem sabemos que a entidade recém criada não poderá realizar em prac 

ZO curto ações de notável eficácia. Nesta hora é bom lembrarmos.' os impo
nentescarvalhos e asfrondosas mangueiras começam suas vidas com,o peque
nos arbustos; mais tarde é que nos dão suas sombras e seus frutos. 

Deixmnós, pois, registrados nesta modesta página da Revista Militar 
de Ciência eTécnologia : nossos cumprimentos aos integrantes do Instituto 
Militar de Engenharia, bem como'anossafirme confiança em queaFundação 
Ricardo Franco cumprirá todas as missões que lhe forem atribuídas, em prol 
das atividades, acadêmicas do IME. 



Por incrível preço e buscando sempre oferecer aos seus leitores um elenco de obras atuais, a BIBLlEX lança o seu prograrr.a para 1998. 
São 12 doze) excelentes livros a domicflio e de baixfssimo custo, além da vantagem de pagamento parcelado. 

COLEÇÃO GENERAL BENíCIO 
1. Cinhões de Agosto - 8arbara W. Tuchman 
Obra notâvel da historiografia contemporânea. Apresenta, em forma de narrativa literária e estilo jornallstico, aspectos humanos e profissionais de estadistas, 
pollticos, estrategistas e técnicos, p'inçados à luz de feitos, fatos e comportamento ético.pragmâtico, A autora se propõe a compreender a inteligência do 
pensamento politico-estratégico-mllitar da Europa da segunda metade do século XIX e inicio do século XX, culminando no irrompimento da Primeira Guerra 
Mundial. 

2. O Choque de Civilizações -Samuel P. Hunlington 
Samuel P. Huntington introduz, partindo de avaliação histórico-cultural, a tese da revisão do conceito tradicional ocidental de uma 'civilização universal' para 
a definição de várias 'civilizações", com núcleos, culturas e objetivos pollticos e econOmicos próprios. Trata-se de uma contribuição analltica e valiosa à 
pesquisa conjuntural de todo o intrincado processo dinâmico global, como o que se depararâ a próxima geraç~o, 

3. O Dia O - Stephen f . Ambrose 
O livro apóia-se em 1400 minuciosos depoimentos de pessoas que, de uma forma C\U de outra, participaram da Operação Overlord, no perlodo da meia-noite 
de S para 6 até meia-noite de 6 para 7 de junho de 1944. Os depoimentos são integrados e analisados, a eles se ,'untando arreciações sobre o planejamento 
e a execução das operações e as atitudes de comandantes e lideres aliados e alemães. Obra escrita em estilo de eitura fki e atraente, prende a atenção do 
leitor e contém grande quantidade de informações para os estudiosos do assunto e público em geral. 

4. Introdução à Estratégia -André 8eaufre 
Obra prefaciada pelo não menos célebre estudioso de assuntos militares, o Cap Liddell Hart, que a considera o tratado de Estratégia mais completo e mais 
cuidadosamente formulado dentre todos os que foram publicados ultimamente. O livro do Gen Beaufre é um esplêndido manual de Estratégia, claro, preciso 
e atual em suas apreciações e objetivo nas anâlises que ,apresenta. 

S. Fonnação do Ofici,tI do Exército -Jehovah Moita 
O livro é, ao mesmo tempo, um ensaio de história e um debate de assuntos pedagógicos. Em essência, aborda as questões das bases da estrutura Intelectual e 
a evolução do en,ino de formação dos oficiais do Exército Brasileiro desde a criação, em 1 Bl0, da Real Academia Militar. 

6. Do Recôncavo aos Guararapes -Antonio de Souza Junior 
Por ocasião dos festeios comemorativos dos 350 anos da vitória das embrionârias armas brasileiras sobre as holandesas na Primeira Batalha dos Guararapes, é 
reeditada essa obra de fundamental interesse para os estudiosos de história militar brasileira. De leitura fácil, descreve as estratégias e titicas empregadas, 
apresentando de maneira detalhada os efetivos em confronto, bem como documentos e relatórios nacionais e holandeses sobre as duas Batalhas de Guararapes. 

7. A Grande Barreira -J. F. Maya Pedrosa 
No meio civil, cfrculos universitários, pollticos e dentre o público geral é de se esperar que o livro seia elogiado e criticado, Maya Pedrosa endereça sua obra 
'aos jovens que não viveram a confrontação ideológica no Brasil e ficam ouvindo versões condenatÓrias da conduta das Forças Armadas em suas intervenções 
Históricas na polltica" . Caso seus crlticos, civis ou militares, publiquem reparos ou mesmo refutações ao trabalho do autor, ele se constituirá em um marco na 
história da participação do fxército na vida nacional, 

8. Tempestade do Deserto - Frank N. Schubert e Theresa L. Kraus 
~ a história da Guerra do Golfo (agosto de 1"990 a fevereiro de 1991), em que uma espetacular força militar composta por uma coligação de palses , liderada 
pelos Estados Unidos, atuou contra o Iraque. Mostra o Exército norte-americano dos anos 90 e como foi empregado debaixo de fogo e sob a atenção do mundo. 
O livro, escrito em linguagem simples, direta e clara, como são as obras militares, é do maior interesse para os profissionais das armas, mas não fakarão civis 
dedicados ao estudo de História Militar capazes de o apreciarem. 

9. Democracia na América -A/exis de Tocqueville 
Embora publicado no inicio do Sec XIX, permanece atual e desperta interesse geral. 'Democracia na América" exalta o valor do império das leis e da 
oportunidade para todos como fundamentos do regime democrMico prevalentes na sociedade dos EUA no século passado. Trata-se de, um clâssico que vem 
preencher uma lacuna na estante da Coleção Gen Benfcio. 

10. O_-8ra.sil e a Globalização - Francisco de Assis Grieco 
Trata-se de obra de interesse atual, de vez que aborda um dos mais controvertidos fenômenos contemporâneos: a globalização das atividades humanas, sejam 
elas econÔmicas, pollticas, sociais ou culturais. O autor, Francisco de Assis Grieco, é Mestre em Economia pela Universidade George Washington e pós
graduado em Economia Internacional e Pensamento EconÔmico pela London School of fconomics and P.o/itical Science, de Londres. 

11 . A Evoluçl0 Militar do Brasil- Cel J. 8. Magalhães 
Após uma apresenta~ão sobre as origens e transformações da guerra, o autor realiza um estudo das nossas instituições militares, examinando-as em cada 
perfodo histórico distinto. 'Compreensão e o justo julgamento da razão de ser da eficiência ou não do mecanismo militar nacional, reclamam anâlise atenta das 
circuns~ncias de cada momento histórico' - esta é uma das conclusões apresentadas nesse estudo de leitura útil e interessante. 

12. O Prfncipe -Comentado por Napoleão -Nicolau Maquiavel 
A obra, elaborada a partir de um enfoque realista e humanista, disseca o Estado, a ação polltica e seu agente -o polltico -mais como são do que como deveriam 
ser. Maquiavel se refere, nela, a um universo s6cio-politico especffico e analisa fatos que lhe eram contemporâneos ou de ocorrência recente no encerramento 
do mundo medieval. Os comentârios registrados por Napoleão, em 1816, apresentados em notas de rodapé, vem complementar este clâssico escrito hâ quase 
cinco séculos, assegurando maior validade a.os conceitos emitidos pelo florentino Maquiavel. . 
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NOSSA CAPA xação do sistema: 
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. (fp t'ografia C(edidapelaSeção 4e,'ComunicaçãoSo_cialdo IME) 
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Simulação de Arma Automática 

André Luiz Tenório Resende * 
Clodio AlbertoPastro Sarzeto* 

1. INTRODUÇÃO 

As armas automáticas podem ser con
sideradas como sendo sistemas 
multicorpos sujeitos às forças gera

das pela ação dos gases durante a queima 
do propelente. Neste trabalho procurou-se 
obter um modelo matemático simplifica
do para simulação de movimento plano de 
Uma metralhadora portátil calibre 9 mm, 
com o objetivo. de avaliar a influência dos 
parâmetros de projeto e dos esforços ' 
reativos que ocçlTem durante o tiro, con
siderando a arma com sujeição rígida ao 
banco de provas [1] . As equações da dinâ- . 
mica são formuladas através de método 
variacional COrIl utilização do numero 
máximo de coordenadas e do Teorema dos 
Multiplicadores deLagrange. Acrescendo 
élS equações algébricas de restrição, que re
presentam matematicamente as juntas fí
sicas do sistemamúlticorpos, obtem-se um 
sistema misto de equaçõ.es diferenciais e . 

".-; 

*Departamento de Engenharia Mecânica e dé Materiais .,.Insti" 
tl1to Militar de Engenharia. 

algébricas que é integrado numericam~n
te segundo um algoritmo de partição de 
variáveis. Os dados para os exemplos nu
méricos se referem a uma metralhadora 
marca Beretta[2]. 

2. MODELO MATEMATICO 

O sistema misto de equaçõesdife
renciais e algébricas ,pode ser escrito ,em 
forma matricial [3] como 

em que as 'Submatrizes M e <I> q represen
tam, respectivamente as propriedades 
inerciais e a jacobiana das restrições 
cinemáticas, q é o vetor das coordenadas· 
generalizadas, À éo vetor dos multipli
cadores de Lagrange, associado às forças 
internas, Qé o vetor qué representaafor
ça dos gases e"{ éum vetor dependente 

. das velocidades e coordenadas geneniliza~ 
das . . 



PESQUISA 

A metralhadora é representada pelo modelo simplificado da Fig 1 

Y. 
y '2 

mola I 2 

d y 'l 

1 
x 'l 

1 

I 
I 

X 

fi 11 erro /O 

x'2 

~ "",.", 
Figura 1 - Modelo simplificado 
da metralhadora 

em que a peça dois representa o ferrolho e a peça um representa a armação. A armação é 
fixada ao sistema inercial por tres restrições absolutas de posição e o ferrolho é ligado à 
armação por uma restrição de deslizamento relativo. No final do recuo e na altura da câmara 
são utilizados elementos de parada [4] do tipo mostrado na Fig 2, em que o coeficiente de 
rigidez da mola é alto e que atua em paralelo com a mola recuperadora em sentido contrário 
ao deslocamento no fechamento da câmara. 

STOP .-- ---. 

Figura 2 - Elemento de parada 

FORÇADA 
MOlA 

: Yp 

DESLOCAMENTO Y 

6 R E V I S T A M I LI T A R D E C I Ê N C I A E T E C N O L O G I A I '~ ~ I' 



SIMULAÇÃO DE ARMA AUTOMÁTICA 

As restrições cinemáticas,suas jacobianas e termos independentes 'Y são expres
sas pelas seguintes relações: 

- restrição absoluta de posição na direção X 

<1> ax(i) = [1 O - x:P sen A. . - y:P cos A. .] 
q; "I 'r, I 'f' I 

yax(i) = (x;P COS<Pi - y;P sen<Pi )~i 

- restrição absoluta de posição na direção Y 

m. ay(i) = [O 1 x:P cosA.. - y:P sen A. .] 'Vq , 'I '1", I 'r, 

- restrição absoluta de orientação 

<1>a<j>(i) = <j>i - c3 = O CC3 = constante) 

<1>a
y
(i) = [O O 1] 

Cf " 

- restrições de deslizamento relativo 

f(v/ r di) li [V.'T RT AT 
( r · + A. s·P - r - A. s:p)Jl m. (' ')) I I))) I I I 

'VII,) = L( .l)T J = .T, = li; v) -li; Bi) li; 

r-v ,T B T -v·T A T ( - )_V·T A ,pl 
<1>1(i,)) =l i i' i i rj 'i i i) S) J 

'I; O, _V,T A V : 
I I)) 
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I V ,T BT V ,T A , P l 
<J)t(i,j ) =l i i 'i ij Sj J 

'1 j O V ,T A V : 
'I 'i i 

Substituindo as relações anteriores na equação 2,1 e utilizando a curva de pressões, 
mostrada na Fig 3 , como geradora da força externa na direção X 

1,60E+008 

1,40E+008 " 
1,20E+008 

Cf) 

Cú 
1,00E+008 a.. \ 

\ 
O 8,00E+007 
« 
(j) 

\ 
\ 

(j) 6,00E+007 
W 
a: 
a.. 4,00E+007 \ 

2,00E+007 "-
.......... --O,OOE+OOO 

0,0000 0,0002 0,0004 0,0006 0,0008 0,0010 0,0012 0,001 4 0,0016 

TEMPO (seg) 

Figura 3 - Curva de pressões no interior do cano 

obtém-se um sistema de equações composto por seis equações diferenciais relativas ao equi
líbrio de forças generalizadas, que envolvem as coordenadas, suas derivadas e os 
multiplicadores de Lagrange e cinco equações algébricas relativas às restrições cinemáticas e 
que envolvem as coordenadas e suas derivadas, 

3. SOLUÇÃO NUMÉRICA E ANÁLISE DOS RESULTADOS 

o sistema obtido tem onze equações e onze incógitas e tem apenas um grau de liber
dade, que foi escolhido com sendo a coordenada x do ferrolho, Para a integração numérica foi 
utilizado um algoritmo de partição de variáveis [5] em dependentes u e independentes v, no 
caso a coordenada x do ferrolho, Os resultados principais são mostrados a seguir. 
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A Fig 4 mostra o gráfico de aceleração do ferrolho a partir do instante inicial do tiro 
até o fechamento da câmara. 
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Figura 4 - Aceleração do ferrolho 

Como a ordem de grandeza das acelerações na fase da ação dos gases não é a mesma 
da fase da ação da mola recuperadora, mostra-se, para maior clareza, nas figo 5 e 6 estas duas 
fases. 
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Figura 5 - Aceleração do ferrolho durante a ação dos gases 
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Figura 6 - Aceleração do ferrolho após a ação dos gases 

A fig 7 mostra o deslocamento do ferrolho 
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Figura 7 - Deslocamento do ferrolho 

A fig 8 mostra a velocidade do ferrolho, que, como era esperado, sofre uma 
descontinuidade no início do movimento de recuo devido à natureza praticamente impulsiva 
da força devida à pressão dos gases, o mesmo acontecendo pela ação do elemento de parada 
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no retorno do ferrolho. Pode-se também observar que no final do recuo o elemento de parada 
não atua. 
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Figura 8 - Velocidade do ferrolho 

A fig 9 mostra um ciclo da posição estimada do ferrolho para um tiro completo a partir 
da posição arma engatilhada. 
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Figura 9 - Ciclo completo do tiro, posição do ferrolho 
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São mostradas ainda as curvas de variação dos esforços do apoio na arma, na fig 10 a 
força e na Fig 11 o momento. 
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Figura 10 - Força na direção X 
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Figura 11 - Momento no apoio da arma 

Os resultados obtidos para este modelo simplificado são coerentes com o que se espe
ra do comportamento de uma arma deste tipo sendo também comparáveis com os obtidos por 
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outro método [6] e devem ser encarados como uma avaliação qualitativa, mas mesmo assim 
o modelo pode ser considerado um auxiliar para definição aproximada de parâmetros e previ
são de desempenho na fase de projeto ou para análise de sistemas já construidos. A vantagem 
desta técnica de modelagem é sua relativa simplicidade e versatilidade, podendo facilmente 
incluir outros efeitos físicos e ser estendida para modelos tridimensionais . 
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PESO'UI SA 

Análise de Conforto em 
Veículos Pesados com Chassi Flexível 

Renato Seixas da Rocha * 
Fernando Ribeiro da Silva* 

RESUMO 

O modelo dinâmico de veículos automotores tem sido de grande importância nas 
etapas do projeto e/ou especificação dos componentes estruturais do veículo. 

Assim, a partir de um procedimento sistemático de modelagem pode-se obter o 
modelo matemático representativo do veículo considerando todas as interações 

dinâmicas ocorrentes entre seus subsistemas constituintes. Neste trabalho é 
utilizada a técnica dos grafos de ligação que, graças à sua modularidade, facilita 

o processo de modelagem permitindo obter-se as equações de governo do 
problema. Analisa-se particularmente o aspecto do conforto do p~ssageiro de 

um veículo de médio porte (ônibus ou caminhão) onde considerou-se a 
flexibilidade do chassi 

1. INTRODUÇÃO 

A área de dinâmica veicular tem rece'
bido grandes contribuiçôes no sen
tido do desenvolvimento de mode

los matemáticos representativos do com
portamento de diversos tipos de veículos, 
um exemplo é a revista especializada 
Vehicle System Dynamics, onde são abor-

"Departamento de. Engenharia Mecânica e de Materiais- Insti
tuto Militar de ,Engenharia, ... . 

dados diversos assuntos relacionados ao 
comportamento dinâmico de vários tipos 
de veículos. A grande maioria dos traba
lhos trata o veículo como um corpo rígido 
considerando a flexibilidade do pneus e da 
suspensão (Ellis,1969 e Martinez, 1990), 
outros tratam o veículo como flexível, en
tretanto não analisamos aspectos de seu 
conforto. (Margolis, 1978, Da Silva, FR. 
e Rocha, R.S., 1998). 

Neste trabalho utiliza-se a técnica 
generalizada dos grl,lfos de ligação para 
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modelar um veículo de médio porte (ônibus ou caminhão), onde a flexibilidade de seu chassi 
é considerada. Consideraram-se também no modelo os elementos associados a uma suspen
são de feixe de molas, dois passageiros e o motor, além das várias condições de carregamento 
sobre o chassi. Após obtido o modelo matemático procedeu-se a uma simulação onde foram 
de particular interesse as respostas dos níveis de aceleração submetidos aos passageiros quando 
o veículo passa por estradas isotrópicas padronizadas quanto à severidade das irregularidades 
(Norma ISO 8608: 1995). Os resultados qualificaram o veículo típico utilizado como exem
plo, quanto aos aspectos de conforto. 

2. DINÂMICA VERTICAL DE UM VEÍCULO COM CHASSI FLEXÍVEL 

O veiculo típico utilizado como exemplo é mostrado na Fig. 1, onde são ilustrados os 
subsistemas acoplados ao chassi. Este modelo foi construído com simetria em relação ao eixo 
longitudinal para facilitar as análises de coerência dos resultados. Por isso, foram acoplados 
três subsistemas massa-mala-amortecedor sobre o chassis, sendo que dois deles, exatamente 
iguais , representam os dois passageiros e os respectivos assentos, e o terceiro acoplado sobre 
o eixo de simetria, representa o motor. A suspensão modelada como quatro subsistemas dis
cretos, procura reproduzir o efeito de distribuição da força de reação por dois pontos de 
acoplamento no chassis, como na suspensão de feixe de molas real. Não existe nenhuma 
restrição na metodologia ou no programa desenvolvido que obrigue o modelo a manter a 
simetria. Na Fig. 1 também está indicada a numeração adotada para identificar os sete 
subsistemas discretos acoplados ao chassis. 

Número Subsistema 

@) 1 PasSageiro Esquerdo 

2 Passageiro Direito 

Pó 
3 Motor 

4 Susp. Dianteira Esquerda 

5 Susp. Dianteira Direita 

6 Susp. Traseira Esquerda 

7 Susp. Traseira Direita 

Figura 1 - Modelo físico do veículo (sistema global). 
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o detalhamento dos modelos lineares de cada um dos três subsistemas, desenvolvidos 
individualmente pela técnica dos grafos de ligação - chassis, suspensão, passageiros e motor 
- é apresentado por Rocha (1998) onde são feitos os devidos acoplamentos, produzindo o 
grafo de ligação mostrado na Fig. 2. A manipulação das equações associadas a este grafo 
(equações de equilíbrio - junções 1, equações de continuidade - junções O e relações 
constitutivas) gera o modelo de estado global na forma da Eq. 1 

Sem 

Figura 2: Grafo multiligação do sistema global. 

x=A.x +B.ü (1) 

-T [- T - T 
U = eIs e l6 f17 T] é o vetor de entradas. 

])1 - quantidade de movimento dos graus de liberdade internos do chassis, 

])2 - quantidade de movimento dos graus de liberdade do chassis que interagem com 
os subsistemas externos, 

])3 - quantidade de movimento dos graus de liberdade do chassis que recebem esfor
ços, 

<I4 - deformação (deslocamentos) dos graus de liberdade internos do chassis, 

% - deformação (deslocamentos) dos graus de liberdade do chassis que interagem 
com os subsistemas externos, 
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q6 - deformação (deslocamentos) dos graus de liberdade do chassis que recebem 
esforços, 

P7 - quantidade de movimento das massas dos passageiros e do motor (subsistemas massa
mola-amortecedor), 

q8 - deformação das "molas" dos assentos dos passageiros e defolmação do "calço" do 
motor, 

q9 - deformação das molas da suspensão, 

e,s - esforços (peso) aplicados ao chassis, 

e'6 - esforços peso) aplicados sobre os passageiros e o motor e 

f'4 - fluxos prescritos sobre a suspensão. 

No acoplamento entre os subsistemas, a soma direta de multiligações no grafo da Fig. 
2, representa a decomposição da multiligação número 18 do grafo do chassis em três outras 
multi ligações . 

e 

onde 

Na forma vetorial, esse acoplamento pode ser representado por: 

e'9 - esforço no acoplamento entre passageiros e motor com o chassis, 

e20 - esforço no acoplamento entre o feixe de molas e o chassis, 

e2 , - esforço no acoplamento entre os amortecedores da suspensão e o chassis, 

f'9 - fluxo no acoplamento entre passageiros e motor com o chassis, 

f20 - fluxo no acoplamento entre o feixe de molas e o chassis e 

f2 , - fluxo no acoplamento entre os amortecedores da suspensão e o chassis. 

(2) 

(3) 

Obteve-se a partir dos procedimentos da técnica e do particionamento do acoplamento 
acima, o modelo na forma de equações diferenciais ordinárias de primeira ordem: 

18 

p, = -R,l, - R 12f 2 - RI3f3 - K Ilq4 - K I2QS - K 13Q6 

P2 = -R 2l, - R 2l 2 - R 2l 3 - K 21q4 - K 22qS - K 23q6 - leIS I 
P3 = -R 3l, - R 32f2 - R 33f3 - K 3,q4 - K 32qS - K 33q6 + e,s 

q4 = D'Il PI + D'12 P2 + D'13 P3 

(4 ) 
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onde 

q6 = D'31 PI + D'32 P2 + D'33 P3 

P7 = Km <18 - Bm (Mm )-lp7 + Bm If19 1+ el6 
q8 = _(Mm )-lp7 + Ifl9 1 

q9 = (MT) If20 ~ f l7 

fi =D'llPI +D\2P2 +D'13P3 

f2 = D'21 PI + D'22 P2 + D'23 P3 

f3 = D'31 PI + D'32 P2 + D'33 P3 

(5) 

Os termos destacados nas Eqs. 4, são os termos de acoplamento, relacionados às Eqs . 
2 e 3. A partir dos procedimentos da técnica para obtenção das equações do modelo, deduz
se que cada um dos subvetores do acoplamento é formado pelas seguintes relações: 

e 

onde 

el9 = Km<l9 -Bm(Mm)-lp7 +Bmlfl9 1 

e20 = (MT) TKs<l9 

e21 = Bs If21 1+ BJ17 

f\9 = H\\PI + H12P2 + H 13P3 

f20 = H 2I P\ + H22P2 + H23P3 

f21 = H 31PI + H 32P2 + H 33P3 

(6) 

(7) 

R . e K. , são submatrizes das matrizes de amortecimento e rigidez geradas pelo méto-
IJ IJ 

do dos elementos finitos, após terem sido ordenadas apropriadamente. 
D' " são submatrizes da inversa da matriz de massa ordenada do método dos elemen-

IJ 

tos finitos e H. , são submatrizes da matriz D'2' 
IJ 

3. FREQÜÊNCIAS NATURAIS E MODOS DE VIBRAÇÃO 

Realizou-se a análise de autovalores e autovetores da matriz de estado do modelo 
global do veículo. 

Na Tabela 1 são mostradas as dez primeiras freqüências naturais e a descrição dos 
respectivos modos de vibração para o veículo sob condição de carregamento parcial. 
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Tabela 1 - As dez primeiras freqüências naturais do veículo 
sob carregamento parcial e a descrição dos respectivos modos de vibração. 

. Freqüência natural 
, 

Descrição do modo 

1,235 Hz Movimento de "pitch" do chassis. 

1,379 Hz Primeiro modo de torção do chassis, maior deformação na 
parte dianteira. 

1,626 Hz Movimento de "bounce" da parte traseira do chassis. 

1 ,655 Hz 
Movimento de "roll" do chassis, com a maior deformação na 
parte traseira. 

Movimento de "bounce", em fase, dos dois assentos dos 
2,307 Hz pasageiros, juntamente com o movimento de "bounce" da parte 

dianteira do chassis. 

Movimento de "bounce", fora de fase, dos dois assentos dos 
2,511 Hz passageiros, jt;mtamente com uma variação do primeiro modo 

de torção do chassis (segundo modo). 

4,015 Hz Movimento de flexão do chassis ("bearning") com a maior de 
formação na parte traseira. 

Combinação dos movimentos de "roIl' e "beaming" no chas-
4,489 Hz siso 8,682 Hz Movimento de "bounce" do motor, juntamente 

com a flexão do chassis ("bearning"). 

11,306 Hz Combinação. dos movimentos de "pitch" e "beaming". 

Na Fig. 3, são representados os quatro primeiros modos de vibração do veículo parcial
mente carregado. 

Plano de RePer "nclo Plano de Re fe r~nc lQ. 

Primeiro modo Segundo modo 

Figura 3 - Modos de vibração do veículo. 
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~:J 0.OI8 

o.469 t~?) 
~QJ : 
, . , , 

Terceiro modo 

O.228~ 

Quarto modo 

Figura 3 - Modos de vibração do veículo (cont). 

4. ANÁLISE DE CONFORTO DOS PASSAGEIROS 

Simulou-se o veículo trafegando sobre três classes diferentes de estradas, seguindo a 
classificação da norma ISO 8608: 1995: classes B, C e D. Destas três classes, a classe B é a 
mais suave, enquanto a classe D é a mais irregular. Esta norma define oito classes de estradas, 
de A até H, classificadas segundo o valor da densidade espectral de potência de deslocamento 
na freqüência espacial de referência (0,1 ciclos/m). Limitou-se a simulação até a classe D 
porque autores como Dodds e Robson (1973) e Kamash e Robson (1978) por exemplo, clas
sificam o nível da densidade espectral de potência de deslocamento equivalente a classe ISO 
D, de estradas menores ou muito pobres. 

Para simular cada uma das três classes de estradas foram geradas, aleatoriamente, 
duas trilhas paralelas com a distância entre si igual à das rodas do veículo (2,1 m) , Fig. 4. 

Figura 4 - Trilhas para a simulação das estradas. 
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Utilizou-se na geração destas trilhas o modelo de Parkhilovskii, considerando a hipó
tese de isotropia em sua construção. A distância horizontal entre cada ponto que define a 
elevação da trilha é igual 0,5 metros, Figs. 4 e 5. 

Como se pode inferir da Fig. 4, as rodas traseiras recebem a mesma excitação que as 
dianteiras, com um atraso que é função da distância entre eixos e da velocidade do veículo. 

Para um veículo trafegando com velocidade horizontal constante V x' Fig. 5, a veloci
dade vertical de excitação V z é gerada pela inclinação aleatória da estrada segundo a Eq. 8. 

----.=--:::::- ---l-I------.I.!6Z 
I.. L=O,5M ~ 

Figura 5: Perfil da trilha da estrada e composição da velocidade vertical de excitação. 

Vz = tg (8). Vx (8) 

Assim, utilizou-se a Eq. 8 para geração dos fluxos prescritos fornecidos ao modelo a 
partir da geometria da estrada, que é variável, e da velocidade horizontal do veículo que é 
constante. Ao se aplicar a Eq. 8 durante todos os trechos da estrada, está se desconsiderando 
a diferença que existe entre o perfil original da estrada e o perfil aparente gerado pelo centro 
da roda ao rolar sobre esta, como foi considerado na simulação do obstáculo. Esta diferença 
no caso dos perfis das estradas das classes simuladas é muito pequena e fica aparente ao se 
observar que a diferença /)"Z na Fig. 5, entre as elevações de dois pontos consecutivos da 
estrada mais irregular não é superior a 7 mm. A implementação do perfil mais realista não 
compensaria o aumento considerável de complexidade na geração dos fluxos verticais . 

O tempo de simulação corresponde ao necessário para o veículo percorrer um trecho 
de 2047,5 metros de estrada onde é feita a aquisição do sinal de aceleração para a análise de 
conforto. 

Uma vez que a excitação gerada pela estrada no veículo é aleatória e o tempo de 
simulação é limitado, foram considerados procedimentos estatísticos nas análises espectrais 
realizadas. Assim, os gráficos de densidade espectral de potência apresentados foram 
construídos seguindo os procedimentos de Newland (1984) . Adotou-se um erro aleatório em 
todas as análises espectrais igual a 0,2. 
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o modelo do veículo possui cento e setenta e um modos de vibração cujas freqüências 
naturais mais baixas são muito próximas umas da outras, Tabela 1. Como é aplicada no 
veículo uma excitação de base aleatória distinta em cada um dos seus lados e com um atraso 
de tempo nas rodas traseiras, que depende da velocidade do veículo, torna-se bastante com
plexa uma análise dos picos correspondentes as suas freqüências naturais num espectro de 
freqüências . Devido aos efeitos de acoplamento num sistema com múltiplos graus de liberda
de onde uma vibração influencia as outras, picos podem ser atenuados, deslocados para uma 
freqüência diferente ou até desaparecerem, Dokainish e Elmadany (1980). Além disso, como 
as freqüências naturais mais baixas estão muito próximas entre si, seria necessária uma reso
lução muito maior da análise para se identificar com precisão picos distintos. Na Fig. 6 pode
se verificar que apenas os modos com freqüências mais baixas são excitados. A excitação 
neste caso, tem um valor máximo de aproximadamente 22,22 Hz, uma vez que a maior fre
qüência espacial das trilhas é igual a 1 ciclo/m e a velocidade do veículo de 80 kmlh. 
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Figura 6 - Densidade espectral de potência de aceleração do passageiro esquerdo, 
sob carregamento parcial, estrada classe B, velocidade 80 km/h. 

Nas Figs. 7, 8 e 9, são apresentadas as densidades espectrais de potência de aceleração 
do passageiro esquerdo com o veículo parcialmente carregado trafegando a 50 kmlh nas três 
classes de estradas. Nota-se que a "forma" dos gráficos é aproximadamente a mesma nos três 
casos, uma vez que os seus picos estão posicionados nas mesmas freqüências. O que varia 
nos gráficos é o nível do sinal de aceleração que aumenta acompanhando a irregularidade das 
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estradas. Comparando-se o gráfico da Fig. 6 com o da Fig. 7, que correspondem a mesma 
classe de estrada, pode-se verificar que a distribuição dos picos na freqüência é alt~rada com 
a mudança da velocidade. 
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Figura 9 - Densidade espectral de potência de aceleração do passageiro 
esquerdo, sob carregamento parcial, estrada classe D, velocidade 50 km/h. 

4.1. A Norma ISO 2631/1:1997 

Realizou-se análise do conforto proporcionado pelo veículo aos passageiros com base 
na norma ISO 2631/1: 1997. Esta norma estabelece o método para avaliação da vibração usando 
a aceleração r.m.s. ponderada, segundo a Eq. 9. 

onde 

1 

'" ~ [~(Wi • .)2 r (9) 

a
w 

é a aceleração global ponderada na freqüência; 

W
j 
é o fator de ponderação (peso) para a i -ésima faixa de freqüência com largura de um 
terço de oitava; 

a . é a aceleração r.m.s. para a i-ésima faixa de freqüência com largura de um terço de 
I 

oitava. 

Os pesos W
j 
são especificados na norma ISO 2631 para valores padronizados de fre

qüências centrais de largura de banda de um terço de oitava, e a faixa de freqüências conside-
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rada é de 0,5 Hz até 80 Hz para conforto. A segunda edição da norma, de 1997, não estabele
ce limites de exposição para as acelerações avaliadas pelo método definido pela Eq. 9. 

A primeira edição da norma, de 1985, estabelecia limites para exposição que eram 
confrontados com o espectro de aceleração da vibração analisada. Assim, aquela norma esta
belecia as "curvas ISO" para avaliação do desconforto humano, que eram usadas de acordo 
com três critérios de severidade de exposição: o limite de redução de conforto (relativo à 
redução do conforto), o limite de redução da proficiência por fadiga (relativo à preservação 
da eficiência no trabalho) e o limite de exposição (relativo à preservação da saúde ou segu
rança). 

A edição de 1997 conclui que os valores aceitáveis de vibração dependem de muitos 
fatores que variam para cada aplicação. Por isso ela apenas aconselha o uso dos valores 
fornecidos no seu Anexo C, que relacionam as reações humanas a diferentes níveis de vibra
ção em transportes públicos. Este valores foram reproduzido na Tabela 2. 

Tabela 2 - Reações humanas esperadas em função do valor da 
aceleração global, segundo a norma ISO 2631/1 :1997. 

Menor que 0,315 m/S2 não desconfortável 

0,315 m/S2 até 0,63 m/S2 um pouco desconfortável 

0,5 m/S2 até 1 m/S2 bastante desconfortável 

0,8 m/S2 até 1,6 m/S2 desconfortável 

1,25 m/S2 até 2,5 m/S2 muito desconfortável 

Maior que 2 m/S2 extremamente desconfortável 

4.2 - Avaliação e Comparação dos Resultados 

Resumiram-se na Tabela 3 os valores da aceleração global ponderada na freqüência 
calculados para algumas condições de operação apresentadas anteriormente, e a faixa de 
conforto em que se enquadra segundo o aconselhamento da Tabela 2. 

Segundo os critérios sugeridos pela norma ISO 2631 o veículo não se enquadrou na 
classificação mais confortável ("não desconfortável") em nenhuma das simulações realiza
das . Porém, verifica-se que numericamente o veículo se aproximou bastante desta classifica
ção quando simulado numa estrada da classe B. Se fo~se simulada uma estrada classe A, 
muito provavelmente ele alcançaria esta classificação. Outra consideração que poderia ser 
feita seria a inclusão no modelo das massas não-suspensas, o que seria bem simples utilizan
do o procedimento do grafo de ligação. As massa não-suspensas atenuariam os níveis de 
aceleração nos passageiros, através da dissipação e da absorção de uma parcela da energia 
fornecida à dinâmica vertical. Porém, não foi objetivo deste trabalho projetar o veículo mais 
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Tabela 3 -Classificação do nível de conforto do veículo em diferentes 
condições de operação, segundo o aconselhamento da norma ISO 2631/1 :1997. 

, 
Aceleração global 

Condição de~peração Classiflc~ção do conforto 
" "',> .,' ' i ponderada 

Estrada classe B, 
velocidade de 50 kmJh, 0,338 mJs2 um pouco desconfortável 
carregamento parcial. 

Estrada classe C, 
velocidade de 50 kmJh, 0,681 mJs2 bastante desconfortável 
carregamento parcial. 

Estrada classe D, 
velocidade de 50 kmJh, 1,340 mJs2 desconfortável 
carregamento parcial. 

Estrada classe B, 
velocidade de 80 kmJh, 0,475 mJs2 um pouco desconfortável 
carregamento parcial. 

Estrada classe B, 
velocidade de 80 kmJh, 0,365 mJs2 um pouco desconfortável 
carregamento máximo. 

confortável, pois seriam necessárias muito mais análises para verificar-se a influência dos 
diversos parâmetros do modelo, como por exemplo, a rigidez e o amortecimento da suspen
são. Muito interessante também, seria a aplicação de técnicas de otimização a este problema, 
o que já vem sendo feito por vários autores. 

Os valores de aceleração da Tabela 3, mostram que a severidade da aceleração dos 
passageiros, considerando-se a mesma velocidade, aumentou com a irregularidade das estra
das. 

Verifica-se também, que na mesma classe de estrada, neste caso a classe B, o nível de 
aceleração cresceu acompanhando o aumento da velocidade. 

Os dois últimos valores da tabela mostram que o veículo sob a condição de carrega
mento máximo apresenta um nível de aceleração menor (maior conforto) do que no carrega
mento parcial. 
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Influência da cristalização primária sobre a permeação 
de hidrogênio na liga metálica amorfa Fe4oNi38Mo4B18 * 

D. S. dos Santos** R. S. de Biasí*** P. E. V. de Miranda** 

RESUMO 

Amostras da liga metálica amorfa Fe4oNi3sMo4BIs foram submetidas a 
tratamentos isotérmicos 'de cristalização à temperatura de 858 K por diferentes 
tempos. A cinética do processo de cristalização foi medida por espectros copia de 

ressonância ferromagnética (FMR). O valor encontrado pata o expoente de 
Avrami, n, foi 1,10 ± 0,02 e o da energia de ativação, medido por calorimetria 

diferencial de varredura (DSC), foi 302 ± 8 kJ.mol-l • 

Amostras amorfas e parcialmente cristalizadas foram submetidas .a medidas de 
permeação por hidrogênio a 313 K. Observou-se que com o aumento da fração 

cristalina a difusividade aparente, Da ' diminui de 22 ± 0,4x1 0-15 p,ara 8,5 ± 
0,3x10-ls m2.s-l • A soltibilidade aparentePtambém diminui, de 170 ±'6,0 moLm-3 

para 38,3 ± 1,1 moLm-3
• Isto sugere que a cristalização da liga Fe4oNi3sMo4BIs 

resulta em uma redução da mobilidade dos átomos de hidrogênio e do número 
de sítios para dissolução. 

1. INTRODUÇÃO 

As ligas metálicas amorfas possuem 
hoje em dia muitas aplicações in-

. dustriais devido a súas excelentes 

* Tradução do artigo: · lnfluence'.Qí priniary crystallization on 
hydrogen perrneatio~ in the,Fe,óNi3,Mo,B" arnorphous rnetallic 
alloy, Materiais Science Forurn 269-72. 819 (1998). 
*. COPPE/UFRJ. CP 68505,21945-970, Rio de Janeiro, RJ, Brasil 
""Instituto Militar de ~ngenharia. 22290-270. Rio de Janeiro. 
'RJ, Brasil 

propriedades mecânica~,magnéticas, elé
tricas e anticorrosivas, A estrutura desor
denada constitui um dos fatores que mais 
contribuem para as excelentes proprieda
des 'desses materiais. 

A temperatura de ci'istalização das 
ligas metálicas amorfas é geralmente bai
xa, da ordem de 800 K. A estrutura que 
resulta da cristalização.parcial dessesma~ 
teriais é extremamente ~()mplexá; em ge-
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ral, é constituída por cristalitos embebidos na matriz amorfa, que, associados a uma grande 
concentração de defeitos e tensões internas, tornam o material extremamente frágil [1] . Algu
mas ligas amorfas apresentam mais de um estágio de cristalização. No caso de tempos de 
tratamento relativamente curtos, ocorre apenas a cristalização primária, na qual embriões são 
nucleados no interior da fase amorfa e dão origem a uma ou mais fases cristalinas. No caso de 
tratamentos térmicos mais longos, algumas ligas sofrem um processo de recristalização, isto 
é, nucleação e crescimento de novas fases cristalinas a partir das fases iniciais [2]. 

A presença de hidrogênio na estrutura de metais e ligas pode fragilizar o material, 
levando a uma considerável redução da dutilidade. O hidrogênio é encontrado tanto em sítios 
da rede cristalina, formando uma solução sólida, como em defeitos do material [3]. N a estru
tura metálica amorfa existe uma enorme quantidade de defeitos, o que contribui para que a 
solubilidade sólida nos materiais amorfos seja em geral maior do que a dos materiais crista
linos. Entretanto, apesar de aumentarem a solubilidade sólida, esses defeitos reduzem a mo
bilidade do hidrogênio, o que faz com que a difusividade do hidrogênio nas ligas metálicas 
amorfas seja relativamente pequena. 

Ao mesmo tempo que induz uma ordenação estrutural, com a conseqüente aniquila
ção de defeitos, a cristalização de ligas metálicas amorfas cria novas interfaces, que podem 
também agir como sítios para absorção do hidrogênio. Assim, a permeação do hidrogênio 
pode ser usada como um instrumento para analisar as modificações estruturais causadas por 
tratamentos térmicos [4] . 

O presente trabalho tem por objetivo estudar a influência da cristalização primária 
sobre os parâmetros de permeação do hidrogênio (fluxo estacionário J ",' difusividade aparen
te Dap e solubilidade aparente Sap) da liga Fe4oNi3sMo4B,s . 

2. MÉTODO EXPERIMENTAL 

As amostras de Fe4oNi3sMo4B,s (Metglas 2826MB) usadas neste trabalho tinham 25 
J.1m de espessura e 25,4 mm de largura e foram produzidas pela técnica de melt spinning. A 
temperatura de cristalização e a energia de ativação foram medidas por calorimetria diferen
cial de varredura, com uma taxa de aquecimento de 10 K.min-' . Um conjunto de amostras foi 
parcialmente cristalizado por tratamentos isotérmicos a 858 K durante 2,5; 5,0; 7,5 ; 15 e 25 
minutos. 

A fração cristalizada foi determinada por espectroscopia de ressonância ferromagnética. 
Todas as medidas foram realizadas com o campo estático paralelo à superfície das amostras e 
alinhado com a maior dimensão da fita. No caso de ligas metálicas parcialmente cristaliza
das, a fração cristalina, f

y
' é dada por [5]: 

J.H - J.Ho 
f = pp PP [1- exp( -ktn )] 
v J.H max _ J.Ho 

pp pp 
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onde L1 H é a largura de linha pico-a-pico; ~Ho e ~Hmax são as larguras de linha em uma 
pp pp pp 

amostra amorfa e uma amostra totalmente cristalizada, respectivamente; k é uma constante; n 
é o expoente de Avrami e t é o tempo de tratamento. 

Os testes de permeação de hidrogênio para determinar o fluxo de hidrogênio , a 
difusividade aparente e a solubilidade foram executados em uma célula eletroquímica constituí
da por dois compartimentos separados pela amostra a ser investigada. As medidas foram 
realizadas a 313 K, usando um eletrólito de NAOH 0, IN nos dois compartimentos da célula. 
O potencial eletroquímico catódico usado para gerar hidrogênio foi de -1350 m V /SCE 
(Standard Calomel Electrode). Os detalhes do método experimental usado para realizar as 
medidas de pemeação de hidrogênio estão descritos em outro trabalho [4]. 

A variação da corrente anódica com o tempo tem uma forma sigmóide. Supondo que 
a difusividade do hidrogênio não varia com a concentração, o fluxo pode ser expresso pela 
equação 

onde J é o fluxo no regime estacionário, D é a difusividade e L é a espessura da amostra. O 
valor de Dap foi obtido ajustando a Eq. (2) aos resultados experimentais. 

3. RESULTADOS EXPERIMENTAIS 

A Fig. 1 mostra a curva de calorime
tria diferencial de varredura da liga 
Fe4oNi3sM04B,s . Três picos exotérmicos fo
ram observados nas temperaturas de 700, 800 
e 839 K. A energia de ativação para cristali
zação completa da liga, obtida calculando a 
área sob os três picos, é de 302 ± 8 kJ.mol-' . 

Os resultados da Fig. 1 também foram 
usados para determinar a temperatura asso
ciada aoinício da cristalização, que foi de 
680 K. A variação da fração cristalina com o 
tempo de tratamento, medida por ressonân
cia ferromagnética, aparece na Fig. 2. A cur
va tracejada representa o melhor ajuste da Eq. 
(1) aos pontos experimentais. O valor do ex
poente de Avrami, n, é 1, 10 ± 0,2. 

A Tabela 1 mostra os valores experi
mentais dos parâmetros de permeação de hi
drogênio na amostra como recebida e em 
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amostras tratadas termicamente. Como sepode ver, os três parâmetros (fluxo, difusividade e 
solubilidade) diminuem com o aumento da fração cristalina. As medidas não puderam ser 
executadas nas amostras com maior fração cristalina, E e F, por causa de sua excessiva fragi
lidade. 
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Figura 2 - Fração cristalina em função do tempo de tratamento a 858 K. 

Tabela 1 - Parâmetros de permeação de hidrogênio para a liga Fe4oNi3BMo4B'B no estado 
amorfo e parcialmente cristalizado. 

f 
Dap X 1015 J oo 

X 108 Sap 
AMOSTRA 

v (m 2 • S-I) (moI. m-2 • S-l) (moI. m-3) 

A (AMORFA) - 22,0 ± 0,4 14,0 ± 0,5 170 ± 4,0 

B (858 K - 2,5 min) 0,20 18,0 ± 095 4,2 ± 0,1 58,3 ± 2,1 

C (858 K - 5,0 min) 0,41 11,1 ±0,3 1,9 ±.o,03 43,1 ± 2,8 

D (858 K - 7,5 miri) 0,61 8,5 ± 0,3 1,3 ± 0,04 38,3 ± 1,1 

E (858 K - 15 min) 0,89 - - -

F (858 K - 25 min) 0,98 - - -
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4. DISCUSSÃO 

Os três picos que aparecem na curva de calorimetria diferencial de varredura da Fig. 1 
são uma indicação de um processo de cristalização que envolve a nucleação e crescimento de 
mais de uma fase cristalina. As temperaturas associadas a esses picos dependem da taxa de 
aquecimento: quanto maior a taxa de aquecimento, maior a temperatura em que os picos 
ocorrem. Medindo as áreas sob os picos e levando em conta o peso das amostras, foi medida 
uma energia de ativação de 302 ± 8 kJ.mol- l , em boa concordância com os resultados obtidos 
por outros pesquisadores [5,6]. 

Mizgalski et aI. [7] executaram medidas de difração de raios X para analisar os pro
dutos da cristalização da liga Fe 4oNi3sMo 4B IS' Eles verificaram que para tratamentos térmicos 
a 673 K, nenhuma fase cristalina foi observada, mesmo em amostras tratadas durante lon
gos períodos de tempo, como 300 h. Para tratamentos a 823 K, uma temperatura da mesma 
ordem que a utilizada no presente trabalho, os produtos de cristalização encontrados foram 
FeNi23_

x
B

6 
(cfc, 36%) e (Fe,Ni) (cfc, 64%). 

Para pequenos valores de carregamento catódico, a difusividade aparente do hidrogê
nio depende da concentração de hidrogênio [8]. Isto se deve ao fato de que a matriz amorfa 
contém sítios de solução sólida com diferentes níveis de energia potencial. Quando a maioria 
desses sítios está ocupada por átomos de hidrogênio, a difusividade do hidrogênio se toma 
independente da concentração. Além disso, quando altos níveis de carregamento catódico 
são impostos a alguns vidros metálicos, entre eles a liga Fe4oNi3SM04BIs ' uma fase do tipo 
hidreto tende a se formar durante a permeação eletroquímica [9]. Entretanto, Lee e Stevenson 
[lO] observaram que a difusividade do hidrogênio na liga metálica amorfa PdsoSi2o parcial
mente cristalizada não depende da concentração de hidrogênio. 
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Figura 3 - Curvas de permeação de hidrogênio (em mol.m·2 .s·1 x 10.8) em 
amostras amorfas e parcialmente cristalizadas. 

Vol. xv - N22 - 22 Trimestre de 1998 33 



PESQUISA 

Comparando os valores de Dap medidos em Fe40Ni38M04BI8 amorfo e parcialmente 
cristalizado com os valores medidos em materiais cristalinos a 3l3K, verificamos que no 
caso de ferro e aço de baixo carbono (estrutura cfc), a difusividade do hidrogênio é da ordem 
de lO-lo m2.s-1 [4], enquanto que no caso do níquel (estrutura cfc) a difusividade é 5,4x,O-14 
m2.s-1 e no caso da liga Fe-40Ni (que também apresenta a estrutura cfc) é 7xlO-15m2.s-I[1l]. 
Esta observação sugere que os sítios ocupados pelo hidrogênio durante a difusão na liga 
Fe4oNi38M04BI8 têm características semelhantes às dos sítios presentes em materiais com a 
estrutura cfc. 

A diminuição de Dap com o aumento da fração cristalina pode se dever à nucleação de 
fases complexas, o que dificultaria a difusão de hidrogênio. Além disso, as interfaces entre os 
cristalitos e a matriz amorfa funcionam como armadilhas para os átomos de hidrogênio, con
tribuindo para retardar a difusão do hidrogênio no material. 

Durante a fabricação de ligas metálicas amorfas pelo processo de solidificação rápida 
são introduzidos muitos defeitos. Os tratamentos térmicos de cristalização eliminam muitos 
desses defeitos através de um rearranjo dos átomos que os leva a configurações mais ordena
das como uma forma de minimizar a energia interna. Embora a estrutura cristalina recém
formada ofereça novos sítios para a incorporação do hidrogênio, especialmente nas interfaces, 
um número muito maior de sítios é perdido no processo de aniquilação de defeitos que ocorre 
na fase amorfa. Esta é a razão para a redução da solubilidade aparente do hidrogênio com o 
aumento da fração transformada, especialmente nos primeiros estágios do processo de crista
lização (veja a Fig. 4). 
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Figura 4 - Solubilidade aparente (em mol.m-3 ) e difusividade aparente 
(em mol.m-2.s-1 x 1015

) do hidrogênio em amostras amorfas e parcialmente cristalizadas. 
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INFLUÊNCIA DA CRISTALIZAÇÃO PRIMÁRIA SOBRE A PERMEAÇÃO DE HIDROGÊNIO .. . 

Para grandes valores de fração transformada, a solubilidade varia mais lentamente 
com a fração transformada. Isto pode se dever ao aumento da concentração de sítios nas 
interfaces entre os cristalitos e a matriz amorfa, o que compensa parcialmente a aniquilação 
de defeitos por recozimento. 

5. CONCLUSÕES 

Medidas de calorimetria diferencial de varredura mostram que a liga amorfa 
Fe4oNi3sM04BI8 apresenta uma temperatura de cristalização de 680 K e uma energia de ativa
ção para cristalização de 302 k1.mol-l . 

A cinética de cristalização foi estudada a 858 K por espectroscopia de ressonância 
ferromagnética. A fração transformada obedece à equação de Johnson-Mehl-Avrami com o 
expoente n igual aI, 10. 

A cristalização parcial da liga Fe4oNi3sM04BIs provoca uma redução nos valores dos 
parâmetros de permeação de hidrogênio. A difusividade aparente do hidrogênio diminui de 
22,0 x 10- 15 m2.s- 1 no material amorfo para 8,5 x 10-15 m2.s-1 em uma amostra 60% cristalina. 
Ao mesmo tempo, a solubilidade aparente do hidrogênio diminui de 170 mol.m-3 (material 
amorfo) para 38,3 mol.m-3 (amostra 60% cristalina). 
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TOQUE DE ALVORADA. 

Antes do toque de alvorada, a Petrobras já está acordada. Ela está sempre 

alerta, marchando junto com as Forças Armadas, dando sua contribuição 

para o Brasil. Como fornecedora exclusiva da Marinha, do Exército e da 

Aeronáutica, a Petrobras vai aonde for preciso. Até mesmo às regiões 

mais distantes do Amazonas, onde ela faz o abastecimento por meio de 

barcaças. Seja no mar, na terra ou no ar, estamos sempre a postos. 

-~PETROBRAS 
Ministério 
de Minas 
e Energia 

~ Brasil 
EM ACAO 
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Sistemas Financeiros Evolucionários 
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RESUMO 

Este trabalho apresenta um estudo sobre Computação Evolucionária aplicada 
em diversos setores da Área Financeira, como no mercado de ações, de 

commodities, no câmbio e no setor de seguro e de crédito. É proposta uma 
taxonomia dos Sistemas Financeiros Evolucionários segundo o setor e área de 

aplicação. O artigo comenta os trabalhos encontrados na literatura, 
descrevendo-os segundo a taxonomia proposta, o objetivo do projeto, os detalhes 
da modelagem de cada sistema, o modelo do algoritmo evolucionário utilizado e 

os testes e resultados obtidos. 

1. INTRODUÇÃO 

A Computação Evolucionária - CE 
tem-se mostrado eficiente quando 
aplicada a problemas de busca e 

otimização de difícil modelagem, cujo 
domínio envolve grande quantidade de 
variáveis ou com grande espaço de solu- ' 
ções. Além disso, devido à sua natureza 

estocástica, os Sistemas Evolucionários 
são menos prováveis de convergir para um 
mínimo local, quando comparados a mé
todos como hill-climbing ou do tipo gra
diente descendente [3]. 

Na Área Financeira, a CE tem sido 
empregada para: indicar o momento mais 
favorável para a compra e a venda de uma 
ação; escolher ações para compor uma car-
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teira; determinar o valor futuro de uma dada mercadoria; prever taxas futuras no mercado de 
câmbio; e, ainda, analisar o perfil de clientes com o objetivo de avaliar riscos em emprésti
mos e determinar créditos. 

Este artigo investiga os Sistemas Financeiros Evolucionários - SFEs: aplicações da 
Computação Evolucionária em problemas da Área Financeira. A seção seguinte introduz a 
Computação Evolucionária. Na seção 3, é proposta uma taxonomia para os trabalhos de CE 
na Área Financeira existentes na literatura. Os principais trabalhos em cada setor financeiro 
são apresentados e discutidos . A seção final discute perspectivas futuras da pesquisa em 
Computação Evolucionária na Área Financeira. 

2. COMPUTAÇÃO EVOLUCIONÁRIA 

A Computação Evolucionária compreende técnicas de busca e otimização onde uma 
solução para determinado problema é apontada após um processo de evolução inspirado nos 
conceitos das leis da teoria da evolução natural de Darwin. Sistemas Evolucionários desen
volvidos a partir destas técnicas são aplicados em problemas considerados complexos: onde 
o espaço de busca é infinitamente grande ou de difícil modelagem por métodos de otimização 
convencionais [3]. 

Na Computação Evolucionária, dado um problema, o conjunto de soluções para 
este problema é codificado em estruturas denominadas cromossomos. Cada cromossomo 
representa um indivíduo em uma população de soluções. Cada indivíduo possui um valor de 
aptidão associado a ele, que indica o quão boa é aquela solução, quando comparada às demais 
soluções presentes na população. 

O processo evolucionário, apresentado na figura 1, se inicia com a criação aleatória 
dos indivíduos (cromossomos) que formarão a população inicial. 
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População Inicial 
Cromossomos- Avaliação 

11101 011/110111 
11 lo 11 11 lo lo 11 I ~ Seleção 

Figura 1 ...:.. Ciclo Básico do processo evolucionário 
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SISTEMA FINANCEIROS EVOLUCIONÁRIOS 

A partir de indivíduos selecionados (Pais) na população corrente, novas soluções (in
divíduos - Filhos) são criadas, utilizando-se para isto um conjunto de operadores genéticos 
(crossover, mutação, etc.). Quanto maior a aptidão de um indivíduo, maiores serão suas chances 
de sobrevivência e, portanto, de participar na formação de novas gerações. À medida que o 
processo evolui, se verifica umatendência de que, em média, os indivíduos gerados represen
tem soluções cada vez melhores. O processo evolucionário pode terminar quando se atinge 
um número máximo de gerações, ou quando um predicado de sucesso, específico do proble
ma, for satisfeito. 

Existem diversas classes de algoritmos na Computação Evolucionária: Algoritmos 
Genéticos - GA (Genetic Algorithms), Programação Genética- GP (Genetic Programming), 
Estratégias de Evolução - ES (Evolution Strategies), Programação Evolucionária - EP 
(Evolutionary Programming), Sistemas Classificadores - CS (Classifier Systems) e Hardware 
Evolucionário[25] . 

Esses algoritmos evolucionários diferem quanto: à forma como a solução é represen
tada; aos mecanismos de seleção utilizados; aos operadores utilizados ou às características 
operacionais de cada operador. [25] 

Este artigo se concentra em duas classes de algoritmos evolucionários: Algoritmos 
Genéticos [1] [2] [3] [4] e Programação Genética [5] [6]. Programação Genética é uma ex
tensão de Algoritmos Genéticos na área dos programas de computador. A principal diferença 
entre GA e GP é a representação da solução. Em GP, cada indivíduo é um programa de 
computador, que nada mais é do que uma expressão matemática composta de funções primi
tivas e terminais apropriados (variáveis, constantes), relacionados ao problema. Esteprogra
ma de computador (cromossomo) é codificado através de uma estrutura de árvore ao invés de 
linhas de código. Em GAs as soluções são codificadas através de uma seqüência formada por 
caracteres de um alfabeto. 

3. COMPUTAÇÃO EVOLUCIONÁRIA NA ÁREA FINANCEIRA 

Diferentes classes de Sistemas Financeiros Evolucionários - SFE têm sido propostos 
[7 - 18]. Podemos caracterizar os SFEs através de três propriedades: 

l.Setor Financeiro; 

2. Tipo de Aplicação; e 

3. Algoritmo Evolucionário. 

A figura 2 apresenta as aplicações de SFEs de acordo com os setores financeiros: 
Mercado de Ações, Commodities, Câmbio e Seguro e Crédito. A tabela 1 descreve alguns 
dos trabalhos na área de SFEs, junto com suas propriedades. 
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Mercado 
de Ações 

Estratégias 
de Negócios 

Carteira 
de Ações 

Computação Evolucionária em Finanças 

Commodities 

l Estratégias 
de Negócios 

Câmbio 

l Estratégias 
de Negócios 

Seguro e Crédito 

l Levantamento do 
perfil de clientes 

Figura 2: Setores da Área Financeira onde CE tem sido aplicada. 

3.1. Mercado de Ações 

No mercado de ações, SFEs têm sido aplicados em: 

• Estratégia de Negócios 

- detecta alterações na tendência (subida e descida) nos preços de ações; e gera 
regras que sinalizem compra e venda de ações. 

• Carteira de Ações 

- combina ações para máximo lucro e mínimo risco (gerenciamento ativo); e iden
tifica ações mais representativas de um índice (gerenciamento passivo). 

3.1.1. Estratégias de Negócios 

A evolução de estratégias de negócios no mercado de ações utilizando GA e GP tem 
sido investigada em diversos trabalhos [8] [9] [10] [11] [12] [13]. 

Casimir Klimasauskas [10], fundador e presidente do Neuralware Inc., utilizou estra
tégia técnica, que se baseia em informações sobre o preço passado e o volume negociado para 
prever os movimentos futuros dos preços. A informação utilizada é apenas o preço passado 
do índice S&P500, com o objetivo de prever os movimentos futuros do índice. Klimasauskas 
pesquisou a obtenção de um sinal de compra e venda de ações, utilizando GA para determi
nar a credibilidade que deve ser atribuída a cada sinal gerado por um par de médias móveis. 
Este sinal, obtido através do método da convergência e divergência da média móvel- MACD, 
é determinado através da comparação de uma média móvel referente a um período longo com 
uma média móvel referente a um período curto. Quando a média móvel curta, vindo de baixo, 
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Betor 

Mercado de 
Ações 

Noever [8] 

Mercado de 
Ações 

Yuret e la Maza 
[9] 

Mercado de 
Ações 

Klimasauskas 
[10] 

Mercado de 
Ações 

Eglit [11] 

Mercado de 
Ações 

Reeves [12] 

Mercado de 
Ações 

Warren [13] 

Área de 
Algoritmo 

Aplicação 

produzir GA 
estratégias 
de negócios 

produzir GA 
estratégias 
de negócios 

produzir GA 
estratégias 
de negócios 

produzir GP 
estratégias 
de negócios 

produzir GA 
estratégias 
de negócios 

produzir GP 
estratégias 
de negócios 

Tabela 1: Resumo das pesquisas de Computação Evolucionária em finanças. 

Objetivo 
Testes· e Representação do FUnção de 

Resultados Base de Dados Cromossomo Avaliação •• 

prever o • preço de fechamento do 14 indicadores econômicos Regras testa q uan tas vezes 
comportamento de índice S&P500 - período 1980 - (taxa de inflação, taxas Ex: if gold price is high and GA apresentou 
um índice financeiro 1983. referentes ao mercado de long-term Tresury Bond resultado correto. 
(preço de • resultados considerados bons. termo, etc.) - período 1980 - price is low and NASDAQ 
fechamento do 1983. total volume is steady then 
S&P500). S&P500 closing price 

increasing. 

prever o • 500 dias do preço de Preços diário mais alto, regra do tipo if-then-else. Ex: função que equilibra 
comportamento fechamento do índice OEX mais baixo e de fechamento «>(C,)(H

4
))( «L

2
)(C

O
))) o número de 

(subir/descer) do dia (S&PIOO), tenninando em úo índice OEX (S&PIOO). C,=preço de fechamento de negócios com o 
seguinte do índice 15/06/93. três dias anteriores. movimento do 
OEX. • resultados considerados bons. H

4
= maior preço de quatro índice dado pela 

dias anteriores . fórmula 
L,= preço mais baixo de 2 (nO de negócios)o.7* I 

días anteriores. movimento médio 
Co= preço de fechamento por negócio. 
hoje. 

obter um sinal de • preço de fechamento do índice MACD (série longa e curta) vetor de números reais (cada lucratividade 
compra (up) ou S&P500 (período 11111185 a de preços de fechamento de valor representa a 
venda (down). 23/9/88). uma ação. credibilidade dada a um par 

• resultados superam os de indicadores MACD). 
resultados apresentados pelo 
melhor indicador MACD único. 

indicar a decisão de • preço de fechamento da ação • preço fechamento da árvore contendo uma função lucratividade 
investir ou não. COMPAQ. COMPAQ. que informa se o preço 

• resultados considerados • preço fechamento IBM. subirá ou cairá. 
surpreendentes. • preço fechamento INTEL. 

• preço fechamento Índice 
Dow Jones. 

obter um sinal para a • índice Dow Jones. 7 indicadores econômicos vetor de números reais, diferença entre preço 
compra ou venda de • resultados considerados não (MACD, volume, contendo os pesos (nível de previsto e preço real. 
ações. satisfatórios. movimento dos preços, participação de cada 

etc.). indicador na estratégia) e um 
valor de threshold (limite 
para o sinal de compra). 

prever o preço de • série de preços de 400 ações, preço de fechamento, mais árvore contendo a função que 
diferença entre o uma ação em uma período de 2 anos (início janl alto, mais baixo e volume fornece o preço da ação. 

data futura. 93) de fechamento, preço mais negociado de 400 ações. preço previsto e o 

alto, preço mais baixo, e volume preço real. 

negociado. 
• resultados obtidos não 
satisfatórios . 

(continua ... ) 
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Setor 

Mercado de 
Ações 

Mahfoud & 
Mani[14] 

Mercado de 
Ações 

Eddelbüttel 
[15] 

Mercado de 
Ações 

Eddelbüttel 
[16] 

Commodities 
Lent [17] 

Câmbio 
Bauer [7] 

Câmbio 
Goonatilake 

[18] 

Seguro e 
Crédito 

Haasdijk [19] 

Área de 
Aplicacão 

montar 
carteira de 
ações 

montar 
carteira de 
ações 

montar 
carteira de 
ações 

produzir 
estratégias 
de transa-
ção em 
negócios 
de merca-
dorias 

produzir 
Estratégias 
de Negó-
cios (regras 
de investi-
mento) 

produzir 
Estratégias 
de Negócios 

levanta-
mento do 
perfil de 
um cliente 

• Tabela 1: Resumo das pesquisas de Computação Evolucionária em finanças (continuação). 

Algoritmo Objetivo 
Testes e 

Base de Dados 
Representação do Função de 

' Resultados Cromossomo Avaliação 

GA selecionar ações para • testes não apresentados no não apresentado no artigo. regras de classificação. não apresentado no 
montar uma carteira artigo. artigo. 
de ações (ativo) • GA apresentou maior sucesso 

do que o método de regressão 
llÚnimo quadrado. 

GA montar uma carteira • índice DAX do mercado de preços diários de 30 ações vetor binário (15k = 5 bits desvio padrão do 
de ações (GA define Frankfurt. que formam o índice DAX. identificam a ação e 10 bits o erro. 
as ações e os pesos • resultados melhores do que o peso). 
das mesmas na método de Programação K = quantidade de ações que 
carteira). (passivo) Quadrática. compõe a carteira 

Híbrido obter uma carteira de • índice DAX do mercado de preços diários de 30 ações vetor binário (5k = 5 bits desvio padrão do 
GA+ ações (GA define as Frankfurt. que formam o índice DAX identificam a ação) erro. 

Progra- ações e Programação • Resultados melhores do que k=quantidade de ações que 
mação Quadrática define GA puro [16]. compõe a carteira 

Quadrática pesos das ações na 
carteira). (passivo) 

GA maximizar o lucro 
nas negociações com ambiente fictício contendo informações sobre o ambi- vetor binário. lucrati vidade. 
mercadorias. informações sobre: ente fictício. 

• grupo de localidades; 
• conjunto de mercadorias. árvore contendo a função de lucratividade. 

GP negociação. 

GA obter um sinal infor- índices macroeconômicos do 25 séries de índices regra traduzida para um vetor lucratividade. 
mando para investir período de 1984-89. macroeconômicos. binário. 
em ativos em US$ 
ou trocá-los por DM. 

GA prever o comporta- Britsh Pound contra US dólar MACD referente a taxa de regras do tipo if. .. then ... função de aptidão de 
mento de um indica- (1984 a 1988). câmbio (período longo = e/se ... Packard. 
dor (moeda). 200 e período curto=IO). 

I 

GAAF produzir um modelo dados relativos a conta de conjunto contendo: estrutura em árvore contendo erro residual. I 

(tipo de de pontuação. clientes do UK Bank. • dados relacionados a conta a função para obtenção da i 

GP) do cliente; pontuação. 
• dados fornecidos por 
provedores externos; 
• pontuação do cliente 
(outro modelo). 
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cruza a média móvel longa, é produzido um sinal positivo (figura 3). Este sinal pode ser 
indicado em diferentes momentos no tempo, dependendo do par de médias móveis escolhi
dos. Cada par indica o sinal em um ponto diferente no espaço de tempo, existindo assim um 
retardo entre os sinais indicados por diferentes pares de médias móveis. 

vo .-----------------------------------------~ 

sinal positivo 
260 

250 

240 

Preço no 
fechamento 

r--------~ Sinalde 

230 

220 

200~.-,_._~~_._,_,~~,_,_._~~_._,_,~~~ 

1"'88 1/14188 1/21/88 1/28188 2/4/88 

negócio 

Média móvel curta 
(dois dias) 

Média móvel longa 
(vinle dias) 

Figura 3: Série contendo preço de fechamento do índice S&P500 - Indicador MACD 

Klimasauskas utiliza GA para otimizar o MACD, informando a credibilidade ou peso 
a ser dado a cada par dentro de um conjunto de pares de médias móveis. Através deste con
junto, é indicado um único sinal de compra/venda de ações. Neste GA, o cromossomo é 
formado por genes que são valores reais, representando a credibilidade dada a cada par de 
médias móveis utilizadas. 

Klimasauskas utilizou como medida de aptidão a rentabilidade que cada conjunto de 
pesos fornece num determinado período. 

Nos testes realizados para previsão de uma série temporal contendo os preços do índi
ce S&P500, o conjunto de indicadores MACD com pesos geneticamente otimizados superou 
o resultado fornecido pelo melhor indicador MACD, quando utilizado sozinho. 

3.1.2 - Carteira de Ações 

Dirk Eddelbüttel [15] propôs o uso de GA tradicional para montar uma carteira de 
ações (gerenciamento passivo). Seus testes foram realizados no mercado de ações alemão, 
utilizando os preços diários de 30 ações e o índice DAX (Deutsche Aktiemindex) do mercado 
de ações de Frankfurt. 

Inicialmente, Eddelbüttel verificou se o GA era capaz de encontrar os pesos (propor
ções das ações) sob a restrição de que todas as ações compreendidas no índice teriam que ser 
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incluídas na carteira. Numa segunda etapa, o GA determinou as ações que fariam parte da 
carteira de ações e em quais proporções (pesos). 

O cromossomo foi definido como um vetor binário de tamanho 15 k, onde k é a quan
tidade de ações que compõem a carteira de ações. A primeira parte de cada gene (5 bits) é 
utilizada para identificar que ações fazem parte da carteira e a segunda parte (lO bits) identi
fica os pesos/quantidades de cada uma das ações (figura 4) . 

identifica a 
ação 

5 bits 

quantidade de 
cada ação 

10 bits 

identifica 
a ação 

5 bits 

quantidade de 
cada ação 

10 bits 

... - ---- k= 1--------.~ ... ----- k=2 --------.~ 

k = quantidade de ações que compõem a carteira 

Figura 4: Cromossomo representando a carteira de ações 

Nos testes realizados por Eddelbüttel [15], o GA obteve maior sucesso quando com
parado ao método de Programação Quadrática. 

Dando seqüência ao seu estudo, Eddelbüttel [16] utilizou um sistema híbrido de GA 
com Programação Quadrática, onde o GA tinha a tarefa de indicar quais ações fariam parte da 
carteira de ações, enquanto o método de Programação Quadrática foi utilizado para descobrir 
o peso ótimo com o qual cada ação participa na carteira. Aqui, o cromossomo é representado 
por um vetor binário de tamanho 5k, onde cada 5 bits identificam uma das k ações que forma
rão a carteira. Os resultados obtidos por 
Eddelbüttel [16] se mostraram melhores 
que no trabalho anterior [15]. O sistema 
híbrido conseguiu, portanto, combinar o 
poder de GA de realizar buscas com efici
ência em um espaço muito grande, com a 
propriedade de convergência da Programa
ção Quadrática. 

A figura 5 a seguir, apresenta a sé
rie do índice DAX. As séries "CGA" e 
"HGA" mostram os resultados das melho
res carteiras de 20 ações construídas pelo 
GA e pelo GA híbrido. Pode-se observar 
que tanto o GA como o HGA seleciona
ram uma carteira com resultados bastante 
próximos ao índice DAX. 

1650 ,----.------.----~---~-_ 

1600 

1550 

1500 

1450 

1400 

1350 

1300 

f\ 
,eOAX -

CGA -----
. ' HGA ..... 

\ ~I 
' ~ 

1250 L-----'-___ ---'-___ -'-___ -'-_---' 

0013 Jan2 Apr2 Jull 
DAX index in 1990191 

Figura 5 - índice DAX e Resultados 
apresentados por GA e HGA 
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3.2. Mercadorias (Commodities) 

Sistemas Financeiros Evolucionários na Área Financeira de mercadorias visam esta
belecer estratégias de negócios em contratos futuros com máximo lucro e o mínimo risco. 

Brian Lent da Universidade de Stanford investigou se técnicas evolucionárias podem 
desenvolver estratégias para negociação de mercadorias [17]. 

O ambiente simulado por Lent consiste de uma coleção de diferentes mercadorias e 
um grupo de localidades onde as mercadorias são negociadas. Em cada local o negociante, 
que no caso é a estratégia desenvolvida por um GA ou por um GP, pode comprar ou vender 
qualquer mercadoria ao preço de venda ou ao preço de compra estabelecido naquele local. 
Lent concluiu que tanto GA como GP se mostraram eficazes em ambientes simples, porém 
em ambientes mais complexos, o GA degrada na sua habilidade de encontrar estratégias de 
negócios eficazes. Para medir o quão eficiente é uma dada regra de negócio, é utilizada a 
maximização do lucro. 

Na representação da solução do problema utilizando GA, Lent permite que quatro 
transações sejam caracterizadas em um cromossomo, onde cada transação consiste de: loca
lidade (gene O), tipo da transação (compra ou venda- gene 1), o item negociado (gene2), e as 
quantidades negociadas (gene 3), conforme apresentado na figura 6. 

oi 

3 bits 

gene O 
(local) 

1 bit 

gene 1 
(tipo) 

3 bits 

gene 2 
(item) 

1 a transação - 11 bits 

4 bits 

gene 3 
(quantidade) 

total de bits/cromossomo = 44 

2ª, 3ª e 4ª transações 

Figura 6: Representação do cromossoma do GA em Lent [17]. 

Esta representação impede a caracterização de ambientes mais complexos onde se 
consideram consumo, produção e flutuação dos preços das mercadorias. Além disso, a repre
sentação de um cromossomo com tamanho fixo é um fator limitante, já que não permite 
representar ambientes mais complexos, que necessitam realizar mais de quatro transações. 

Nos sistemas baseado em GP, o cromos soma é sob a forma de árvore de tamanho 
variável , o que favorece a representação da solução conforme o ambiente vai se tornando 
mais complexo. Além disso, como GP utiliza funções na representação da solução, fica mais 
fácil representar características não lineares como flutuação de preços, consumo e produção 
de mercadorias. 
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3.3. Câmbio 

No setor de câmbio, pode-se destacar a pesquisa de Suran Goonatilake [18], a qual se 
utiliza do modelo de GA descrito por Packard [20] para produzir regras lingüísticas. O mode
lo pode ser aplicado para prever o comportamento de um indicador qualquer. Nos testes 
realizados, os dados utilizados foram os preços da Libra Britânica contra o Dólar Americano. 
Uma regra é composta de predicado e conseqüente. As variáveis independentes que com
põem o predicado da regra são as diferenças da média móvel do preço no fechamento . Os 
valores do predicado são utilizados para prever o preço de uma ação. Estes valores são obti
dos a partir da análise entre as médias móveis curta e longa, transformadas em valores semân
ticos, tais como: negativo, neutro e positivo, obtidos pela seguinte equação: 

SMA-LMA 
MA"iff = --S-M-A-- onde: MA

diff 
- diferença entre as duas médias móveis 

SMA - média móvel curta 
LMA - média móvel longa 

MA
diff 

é positive se é provável que o preço cresça (ação: COMPRAR) e nega tive se é 
provável que o preço caia (ação: VENDER). A variável que se refere ao conseqüente da regra 
é o comportamento do preço após 10 dias: subir (up) ou descer (down), sugerindo a troca da 
moeda. 

Um exemplo de regra pode ser vista a seguir: 

IF 1_10 [negative] AND 1_20 [negative] AND 1_50 [*] AND 1_100 [negative] AND 

1_200 [neutral] AND 10_20 [*] AND 10_50 [positive] AND 10_100 [neutral] AND 10_200 

[neutral] AND 20_50 [neutral] AND 20_100 [positive] AND 20_200 [positive] THEN UP. 

onde: * - significa que a condição não é avaliada. 

nº_nº - indica as médias móveis utilizadas. Por exemplo: 10_50 indica a uti
lização da média móvel curta de um período de 10 dias e a média 
móvel longa num período de 50 dias. 

Para avaliar o quão adequado é o modelo, Goonatilake utilizou a função de avaliação 
de Packard [20], que encontra o nível de correlação entre os estados das variáveis indepen
dentes e da variável dependente (objetivo). Assim, a função de avaliação é dada por: 

46 

sendo: 
I 

p ,(y) = - I,8(y - y') 
N , (x .y)<X, 

onde: Pc = distribuição de probabilidade condicional dos valores de y. 

y = variável dependente 
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y' = valor previsto para y 

Xc = conjunto de pontos que satisfazem todas as condições especificadas 

Nc = número de pontos em Xc 

a = parâmetro para ajustar a dependência em N
c 

8(y - y') = 1 se y = y' e = O se y:;é y' 

o termo ~ é o operador devaluing, introduzido para se proteger contra a construção 
c 

de um conjunto de condições que tenha um número muito pequeno de pontos de dados e, 
assim, reduzir os efeitos das coincidências estatísticas. 

Este cálculo da aptidão pode ser visto com detalhes em Packard [20]. 
Embora não tenham sido realizados testes comparativos, Goonatilake considerou os 

resultados encorajadores e sugere sua utilização em outras áreas como na avaliação de riscos 
e para determinar valores de crédito. 

3.4. Seguro e Crédito 

Algoritmos Evolucionários têm sido utilizados com sucesso para encontrar regras que 
distinguem o perfil de clientes e para avaliação de riscos em empréstimo e em seguros [19], 
[21 ],[23], [26]. 

Haasdijk [19] em seu artigo apresenta o OMEGA, uma ferramenta projetada para 
aplicações em negócios. Dentre outras, o OMEGA pode ser utilizado para gerenciar um sis
tema de pontuação, indicando que clientes se ajustam melhor a uma determinada caracterís
tica. 

O OMEGA utiliza GAAF (Genetic Algorithm for the Approximation of Formulas), 
um tipo de Algoritmo Evolucionário semelhante a Programação Genética, que representa a 
solução do problema sob a forma de árvore. O GAAF é capaz de alternar entre diversos 
métodos de normalização e cálculo da aptidão. O OMEGA utiliza, além do GAAF, outras 
estratégias de reprodução, tais como, Hill-Climbing e Simulated Annealing. 

O cromossomo utilizado no GAAF é uma árvore representando uma fórmula mate
mática que indica a pontuação de cada cliente. O conjunto de terminais utilizados na forma
ção do cromossomo é formado por constantes criadas aleatoriamente e pelas variáveis relacio
nadas ao problema. O conjunto de funções é formado pelos operadores unários (sin, -r, -, 
In, exp, not), binários (+, -, *, /, '\ >,>=, =, !=) e ternários (if-then-else). 

No estudo de caso, o artigo apresenta o resultado desenvolvido pelo OMEGA para um 
modelo de pontuação de respostas para uso em empréstimos do UK Bank. O conjunto de 
variáveis utilizadas incluem dados relacionados à conta do cliente, dados fornecidos por pro
vedores externos de informações, e uma pontuação produzida por um outro modelo que usa 
o histórico de transação de contas. O OMEGA foi testado e comparado a outros métodos 
como Redes Neurais e Indução de Regras, apresentando uma precisão superior a todos estes 
métodos (Tabela 2). 
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Tabela 2: Resultados comparativos entre o GAFF e outras técnicas. 

Algoritmo Método Precisão 

OMEGA algoritmo genético 77,4% 

CN2 indução de regra 72,0% 

NEWID indução de regra 65,1% 

C4.5 indução de regra 72,7 

AD rede neural 72,7% 

MAD rede neural 70,9% 

Counter Propagation rede neural 68,7% 

4. SISTEMAS EVOLUCIONÁRIOS HÍBRIDOS 

Em uma publicação recente, Paul G. Harrald, conferencista no Manchester School of 
Management, e Mark Kamstra, Professor Assistente na Simon Fraser University [24], apre
sentaram um sistema híbrido envolvendo Programação Evolucionária - EP (Evolutionary 
Programming) e Redes Neurais (NN - Neural Network) aplicado ao mercado de ações . 

O objetivo de Harrald e Kamstra é combinar diversas previsões fazendo a unanimida
de de opinião. A idéia é combinar previsores com habilidades e reputações diferentes, ou 
ainda, previsões feitas a partir de diferentes informações, gerando-se assim uma única previ
são. 

Devido à habilidade em aproximar bem uma grande classe de funções, Redes Neurais 
são utilizadas para combinar previsões, prevalecendo-se assim de seu potencial em capturar 
relacionamentos não lineares complexos entre grupos de previsores e a variável que está 
sendo prevista. Em problemas onde o espaço exibe muitos ótimos locais, o método do gradiente 
descendente não é confiável. Em resposta a este problema, técnicas da Computação 
Evolucionária, como GA e EP, têm sido aplicada no treinamento das NNs. 

Neste artigo, EP é aplicado para determinar os pesos da NN. Duas formas de sistema 
híbrido são utilizadas: EP-NN (Evolutionary Programming - Neural Network) e SEP-NN 
(Self-adaptive Evolutionary Programming - Neural Network). No EP-NN, a mutação reali
zada no cromossomo que representa os pesos da NN é estipulado em 0.05, enquanto no SEP
NN a mutação é realizada de acordo com a variância da mutação. 

Os modelos híbridos EP-NN e SEP-NN foram utilizados para combinar dois previsores 
estatísticos de volatilidade: o MAV - Modelo da Variância da Média Móvel e o GARCH -
Modelo da Heterosquedasticidade Condicional Autoregressivo Generalizado. As figuras 7 e 
8 apresentam subconjunto dos dados da amostra para o período de 1970 e 1974, respectiva
mente. Os dados são o erro residual quadrado, representado pelos pontos; a volatilidade esti-
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mada pelo modelo MAV, representada pelas linhas com quadrados; a volatilidade estimada 
pelo modelo GARCH, representada pelas linhas com losangos; e a previsão SEP-NN repre
sentada pelas linhas com círculos. 

Através das figuras 7 e 8 pode-se observar que nos períodos "calmos" (jan a mail70, 
ago170 ajan171e jan174 ajul174) as previsões MAV e GARCH praticamente se sobrepõem, 

Squared 
Residuo1s 

2 

Figura 7 - Volatilidades da 
amostra prevista pelos 
modelos GARCH, MAV e 
SEP-NN (1970) [24]. 
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Figura 8 - Volatilidades da 
amostra prevista pelos 

modelos GARCH, MAV e 
SEP-NN (1974) [24]. 
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enquanto nos períodos de maior volatilidade (mai a ago/70 e jul/74 ajan/75) estas se apresen
tam bastante diferentes . Os testes demostraram que o GARCH reage muito mais velozmente 
para as trocas na volatilidade do que o MAV Em alguns casos, o rápido ajuste do GARCH é 
mais apropriado, como emjun/70, enquanto que em outros, como na última metade de 1974, 
o ajuste mais lento do MAV foi mais apropriado. Assim, a intenção é combinar estas duas 
previsões esperando-se que NNs sejam capazes de capturar momentos de melhor previsão 
apresentados por cada um dos previsores MAV e GARCH. 

Nos testes realizados, o modelo SEP-NN (Neural Network - Self-adaptative 
Evolutionary Programming) apresentou melhores resultados que cada um dos métodos indi
viduais usados na combinação. 

5. CONCLUSÕES 

Neste trabalho procurou-se compilar, classificar e discutir os projetos de pesquisa que 
aplicam Computação Evolucionária na Área Financeira, presentes na literatura. 

Através dos projetos levantados, pôde-se constatar que algoritmos evolucionários 
demostram ter habilidade para a obtenção de regras de negócios nos diversos setores finan
ceiros [7], [8], [9], [19], sendo GA o modelo mais utilizado [7], [8], [9], [10], [12], [14], [15], 
[16], [17], [18]. 

Programação Genética possui a característica de permitir uma representação da solu
ção mais livre, sem a limitação do tamanho do cromossomo, como apresentado em outros 
modelos de algoritmos evolucionários [17]. Esta característica de GP proporciona um cami
nho promissor para obtenção de regras de negócios, já que fornece uma maior flexibilidade 
para representação das regras. 

A obtenção de um conjunto de regras ao invés da melhor regra seria uma extensão 
natural deste tipo de sistema, procurando-se com isto minimizar o risco do investimento, já 
que estes seriam diversificados através de um "pool" de regras mais atrativas [7]. 

A estratégia técnica para previsão do preço de uma ação baseia-se em informações 
sobre o preço passado e o volume negociado para prever os movimentos futuros dos preços . 
Diversas pesquisas exploram a idéia de estratégia técnica [9], [10], [13], porém poucas in
cluem a informação sobre o volume negociado. Pôde-se ainda observar que os índices do 
mercado financeiro são influenciados por uma grande quantidade de indicadores econômicos 
[7] , [8], [11] , [12], [19]. Além disso, estes indicadores influenciam os índices financeiros de 
forma e velocidades diferentes [8]. No caso do mercado brasileiro, a aplicação da Computa
ção Evolucionária deve ser iniciada com a identificação dos indicadores que afetam os índi
ces financeiros do mercado brasileiro. A inclusão da informação sobre o volume negociado 
indica um caminho promissor. 

Algoritmos Evolucionários Híbridos se mostraram superiores em vários projetos e 
apontam um caminho promissor [10], [16], [24]. Outra proposta para um trabalho futuro 
seria a combinação de previsores através de um sistema em GP, onde as variáveis indepen
dentes (entradas) seriam os resultados de diversos métodos de previsão, como por exemplo 
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Redes Neurais e métodos estatísticos mais consolidados, e a variável dependente (saída) 
seria o resultado apresentado por GP. 

Metodologias da Inteligência Computacional têm se apresentado bastante eficazes em 
previsões no mercado financeiro. Mesmo assim, muitos especialistas preferem se utilizar de 
métodos lineares em suas análises em uma área com características não lineares . Muitos 
especialistas alegam que preferem lidar com metodologias de mais fácil compreensão. Desta 
forma, o emprego de Lógica Nebulosa pode indicar um caminho promissor, facilitando assim 
a interface com o especialista da área financeira. 
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Este trabalho de tese consistiu em estudar recobrimentos de conversão a basede 
fosfatos sobre chapas de aço com revestimentos galvarrecozido e galvanizado. Utili
zando remoção eletroquímica em combinação com difração}e raios-X de ângulo ra
sante, foi realizada a caracterização dos revestimentos galvarrecozidos em chapas de 
aços livre de intersticiaisebaixo carbono, identificando-se as fases ç, 01' rl'e r do 
sistema Fe-Zn. Observações rio MEV permitiram caracterizar asmorfologias .dos re
vestimentos de conversão produzidos em solução comercialtricatiônica de fosfatos. 
Comas técnicas espectroscópicas por dispersão de comprimento d~ onda e energia, 
observou-se, a mudança nos teores dos constituintes P, Mn e Ni na camada de fosfatos 
com o tempo de tratamento; Através das espectroscopias de elétrons para análise quí
mica e Auger, confirmou-se a hipótese de que o níquel metálico está depositado sobre 
o substrato e fotma núcleos no processo de fosfatização. VerifiCOU-se que os cristais de 
fosfatos apresentam forma de moedas, as quais foram explicadas mediéJ.nte teorias 

. eletroquímicas e de filmes finos . As cinéticas de recobrimento dasál'eas dos substratos 
dos revestimentos galvalTecozidos por cristais de fosfato seguem uma lei de cresci
mento que obedece à equação de Jolnson-Mehl com ri = 0,6. Finalmente, foi proposto 
um modelo para explicar a nucleação e crescimento dos cristais de fosfato ; a partir de 
banhos trícatiônicos, o qual se baseia no ataque do zinco da supelfíciedo substl:ato pelo 
ácido fosfór,Í.co, deposição e nucleação do Ni e pr~cipitaçãodos sais d~fosfato sobre os 
núcleos de Ni formados, . devido à muda'nça dopH. 
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Título: 
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Data da defesa: 

MESTRADO 

Indicadores de Qualidade do Software 
Roberto Mascia Moreira Amorim 
Paulo Afonso Lopes da Silva - PhD 
IME - Instituto Militar de Engenharia 
03 de dezembro de 1997 

As Métricas de Software são indicadores de qualidade do software. Estes indicadores 
identificam tendências a erros e falhas no software, que se identificados no princípio permi
tem que o código seja reescrito e/ou testado em detalhes. Contudo, a integração do uso das 
métricas em ambientes comerciais encontra resistências orçamentais, gerenciais e de prazo. 
Esta dissertação apresenta um programa métrico que introduz um método para a integração 
de métricas em um ambiente de desenvolvimento de software. Nesta tese será descrito um 
processo de identificação de medidas e a definição das métricas correspondentes que supor
tam a avaliação da qualidade do software. 

Este programa métrico fornece as diretrizes para a avaliação quantitativa da qualidade 
dos produtos de cada fase, a realimentação da informação para auxílio gerencial na tomada 
de decisões e critérios para o re-projeto ou re-codificação do sistema. 

Os paradigmas do GQM (Meta-Questão-Métrica) e do QFD (Desdobramento da Fun
ção Qualidade) foram usados para demonstrar como o programa métrico pode ser iniciado e 
implantado. 

Título: 
Autor: 

Orientador: 
Data da defesa: 

Propagação em Microcélulas 
Jason Paulo Tavares Faria Junior 
Mauro Soares de Assis 
14 de março de 1997 

Os futuros Serviços de Comunicações Pessoais (PCS) irão contar com o conceito de 
microcélulas para tornar mais eficiente o uso do já limitado espectro de freqüência e prover 
uma infra-estrutura de menor custo e aparelhos celulares mais portáteis . Os atuais sistemas 
celulares usam a segmentação e a setorização de células para aliviar os problemas associados 
ao congestionamento do tráfego e melhorar a qualidade do serviço. Para elevar a eficiência 
do espectro em sistemas rádio celulares, um novo sistema microcelular está sendo proposto 
para distâncias curtas (da ordem de 100 m a 1000 m), usando antenas relativamente baixas 
(altura dos postes de iluminação) e transmitindo em potências relativamente baixas. Este 
trabalho tem por objetivo desenvolver um procedimento automatizado para o cálculo da atenua-
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ção de propagação em microcélulas localizadas em áreas urbanas. Neste conceito, é feita uma 
análise comparativa entre diversos modelos descritos na literatura técnica visando definir 
aquele que será utilizado como referência para o trabalho. Dados experimentais disponíveis 
são utilizados para confirmar a adequabilidade do modelo escolhido. 

Título: 

Autor: 
Orientador: 

Local da defesa: 
Data da defesa: 

Influência da Alumina e Ítria na Sinterização a Baixas Pressões do 
Carbeto de Silício 
Jonhson Delibero Angelo 
Luís Henrique Leme Louro - Ph. D. 
IME - Instituto Militar de Engenharia 
07 de abril de 1997 

Existe considerável interesse no uso de sólidos cristalinos covalentes em uma ampla 
gama de aplicações de alto desempenho. Até recentemente várias experiências práticas indi
cavam que sólidos cristalinos puros contendo ligações químicas predominantemente covalentes 
seriam difíceis de sinterizar, acreditando-se que nenhuma densificação macroscópica do pó 
compactado ocorresse durante o tratamento térmico sem a aplicação de altas pressões. 

V ários materiais covalentes têm sido estudados para aplicações em componentes sob 
tensões, como por exemplo, em turbinas a gás e componentes internos de motores a explosão 
e a combustão. ° uso das cerâmicas covalentes nestas aplicações requer a necessidade de 
fabricação, por processos de baixo custo, de corpos densos e de formas complexas. 

As boas propriedades mecânicas e de resistência à degradação térmica do carbeto de 
silício fazem dele um candidato promissor a diversas aplicações a altas temperaturas. Infeliz
mente é muito difícil obter-se um produto auto-sinterizável e totalmente denso, pois o caI'beto 
de silício, a exemplo de outros materiais cerâmicas, somente pode ser densificado até próxi
mo da sua densidade teórica com aplicação simultânea de pressões superiores a 2,000 MPa e 
temperaturas acima dos 2,000° C(I). 

Em 1975, Prochazka (2) relatou pela primeira vez uma rota de sinterização do carbeto 
de silício a baixas pressões, a partir da adição simultânea de carbono e boro como agentes 
promotores da sinterizaçâo. Recentemente outros pesquisadores desenvolveram rotas de 
sinterização por fase líquida a partir da adição de misturas eutéticas de óxidos de terras raras, 
essencialmente o óxido de ítrio (Y203)' com outros óxidos, como por exemplo, o óxido de 
alumínio (AI

2
0

3
), com objetivo de obter a sinterização a temperaturas mais baixas do que as 

usuais e a densificação em tempos mais curtos do que os normalmente utilizados, Porém o 
carbeto de silício sinterizado por formação de fase líquida é mais susceptível à degradação 
em altas temperaturas(3). 

° objetivo desse trabalho foi estudar a densificação a baixas pressões e a influência do 
óxido de ítrio na sinterização do caI'beto de silício. Utilizaram-se na densificação do carbeto 
de silício dois processos de sinterização a baixas pressões: a) por promoção da sinterização e 
b) por formação de fase líquida. Como agentes promotores da sinterização foram efetuadas 
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adições simultâneas de carbono e boro, conforme descrito por Prochazka (2) em seu trabalho 
pioneiro, e por Lange e Gupta(4). E como agentes formadores da fase líquida foi adicionado 
aos pós de partida uma mistura eutética composta de óxidos de alumínio e ítrio, conforme 
metodologia descrita por Lihrmann e colaboradores(5), e por Krstic e MuHa (6) . 

Após sinterização durante 5 minutos a 1.850, 1.950 e 2.050° C, as amostras foram 
avaliadas quanto a sua densificação, através da quantificação do percentual da densidade 
teórica obtida, e examinadas qualitativamente quanto ao tamanho dos poros, por microscopia 
eletrônica de varredura. 

Os resultados obtidos indicaram que o cicio térmico de sinterização é decisivo para a 
sinterização do cerâmico covalente de carbeto de silício. 

Título: Produção e Caracterização de Filmes Finos de Sulfeto de Chumbo 
para Uso em Detetores de Infravermelho 

Autor: Mauro da Silva Alvarez 
Orientador: Paulo Roberto Fogaça Ribas 

Local da defesa: Instituto Militar de Engenharia 
Data da defesa: 28 de novembro de 1996 

O trabalho teve como objetivos a confecção de um sistema de deposição e a produção 
de filmes finos de sulfeto de chumbo através da técnica de parede quente, com características 
adequadas ao seu emprego no processo de produção de detetores de radiação infravermelha. 

O método adotado foi o de simples confinamento do fluxo e a relação entre a espessu
ra do filme e a massa evaporada obtida no sistema confeccionado foi de 10,4I-unlg. 

Alguns filmes apresentaram formações em forma de gotículas cuja análise com 
espectroscopia por dispersão de energia indicou uma composição praticamente de Pb puro. A 
análise de-raios-X confirmou a presença da fase de chumbo nesses filmes. Um estudo por 
microscopia eletrônica de varredura indicou a presença dessas gotículas somente na superfí
cie dos filmes . Os resultados de outras deposições apontaram a dissociação do PbS, durante a 
evaporação, como a principal causa da formação dessas gotículas. A comparação entre filmes 
com gotículas e sem elas mostrou que essas aumentam a concentração de portadores e mu
dam o plano de crescimento preferencial dos filmes de (200) para (311). 

Verificou-se, através dos resultados das análises do composto em diferentes condi
ções, que os filmes mais adequados à utilização na produção de detetores de radiação 
infravermelha foram obtidos com temperaturas da fonte na faixa de 814 a 872K, temperatura 
do substrato de 552K e temperatura da parede quente de 768K. 
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Influência das Propriedades Texturais de Resinas de Troca Iônica 
na Troca Isotópica de U(VI)/U(IV) 
Denise Cunha Cabral 
Pedro Paulo Nunes 
Afonso Rodrigues Marques 
IME - Instituto Militar de Engenharia 
12 de dezembro de 1996 

A influência das propriedades texturais, área especifica e distribuição de tamanho de 
poros de resinas de troca iônica aniônicas, foram avaliadas na cinética de troca isotópica 
entre os isótopos 235 e 238, distribuídos nas espécies uranila (UO/+ ) e uranoso (U4+) 

° estudo foi realizado em reator do tipo tubular, preenchido com resinas, à base de 
estireno e divinil benzeno, com grupamentos ativos piridínicos e amônio quaternário, sob 
temperatura e pressãO controladas, e na presença de um catalisador (solução de cloreto ferroso 
FeCl

2 
1 moI/I). A espécie U0

2 
2+ foi absorvida na resina sob a forma de clorocomplexo nega

tivo, enquanto a U4+ , que não adsorve nas condições utilizadas, percolou pelo leito, realizan
do o contato, necessário para a realização da troca isotópica. 

Foram feitas avaliações com os parâmetros supracitados com o intuito de verificar 
como estes interferem na difusão dos íons trocadores através da resina, e conseqüentemente 
na eficiência da troca isotópica, que depende diretamente do contato entre estes íons. Além 
disso, verificar também qual o controle difusional predominante nas condições utilizadas nos 
testes. As determinações de área específica e distribuição de tamanho de poros, foram realizadas 
por adsorção de nitrogênio (método BET), e porosimetria de mercúrio, respectivamente. ° estudo realizado permitiu um maior conhecimento da relação existente entre esses 
parâmetros, possibilitando o aprimoramento da troca isotópica, e conseqüentemente, do mé
todo de separação isotópica de urânio por cromatografia de troca iônica. Além, da criação de 
uma metodologia de análise para novas resinas sintetizadas. 

Titulo: 

Autor: 
Orientador: 

Local da defesa: 
Data da defesa: 

Uma Biblioteca de Classes Baseada no Catálogo de Objetos da 
Organização Hidrográfica Internacional (OHI) 
CC (Vzla) Salvatore Di Giovanna Mazzone 
Dr. Arnaldo Viera da Rocha Filho 
Instituto Militar de Engenharia 
16 de dezembro de 19996 

o presente trabalho propõe um mecanismo para facilitar a definição, o armazenamento 
e a manipulação de dados não-convencionais em aplicações geográficas, Embora possa ser 
aplicada a uma variedade de outras situações espaciais, o mecanismo proposto foi elaborado 
no contexto das aplicações cartográficas, em particular, na área de cartografia náutica, permitin
do ao usuário concentrar-se inteiramente nos aspectos relevantes dessa aplicação, sem quais
quer preocupações com a implementação dos objetos envolvidos na elaboração das cartas. 
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Para isso, foi criada uma biblioteca de classes baseada no catálogo da Organização 
Hidrográfica Internacional (OHI), como um mecanismo de geração de objetos no desenvol
vimento de aplicações na área de cartografia náutica. Esse mecanismo, além de gerar a estru
tura dos objetos instanciados pelo usuário, também cria automaticamente os métodos que 
implementam sua funcionalidade, A biblioteca implementada contém um conjunto de clas
ses de objetos envolvidas na definição de canais de navegação e dispositivos de separação de 
tráfego marítimo, 

Título: 

Aluno: 
Orientador: 

Co-Orientador: 
Local da defesa: 
Data da defesa: 

Segurança das Mensagens na Arquitetura Cliente-Servidor 
Orientada a Objeto 
Marcelo Lima de Paiva 
Cícero Roberto Garcez 
Paulo Roberto Gomes 
IME - Instituto Militar de Engenharia 
16 de dezembro de 1996 

A demanda pela distribuição dos sistemas tem provocado uma mudança nos paradigmas 
de desenvolvimento de software. A Arquitetura Cliente-Servidor Orientada, a Objeto é for
mada pela integração de duas tecnologias, Cliente-Servidor e orientação a objeto, e constitui 
uma forma de distribuir um sistema de maneira eficiente e flexível. 

Contudo, face à sua característica principal, que é a utilização de redes, a complexida
de da segurança das mensagens trocadas pelos objetos através da rede cresce consideravel
mente. 

Esta tese pesquisa meios para proteger as mensagens trocadas pelos objetos através da 
rede, assim como os aspectos de segurança em ambientes Cliente-Servidor e de objetos dis
tribuídos . É proposto um modelo de protocolo para a comunicação entre, os objetos da 
aplicação Cliente-Servidor Orientada a Objeto e foi desenvolvido um protótipo em ambiente 
Sun para validar este modelo. As pesquisas permitiram concluir que é necessário portar os 
algoritmos criptográficos para utilização com estruturas de dados simples e complexas, as
sim como se deve buscar a independência entre os serviços de segurança e as aplicações. 

Título: 
Aluno: 

Orientador: 
Co-Orientador: 

Local da defesa: 
Data da defesa: 

Algoritmos Dinâmicos para Determinação de Caminhos em Digrafos 
CAP Luiz Henrique da Costa Araujo 
Lilian Markenzon 
Pedro Soares da Silva Neto 
IME - Instituto Militar de Engenharia 
17 de dezembro de 1996 

Algoritmos dinâmicos são aqueles que calculam a solução do problema par a par com 
a construção do digrafo que o modela. Para que seja possível o cálculo de uma nova solução 
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a cada modificação do grafo, é necessário um grande suporte em termos de estruturas de 
dados. Neste trabalho faremos uma coletânea de algoritmos dinâmicos para a solução de 
problemas de caminho, estudando suas estruturas de dados, funcionamento e complexidade. 

Título: "b Estudo da Descarboxilação Catalítica de Ácidos Carboxílicos" 
Autor: Luiz Cláudio Brendler Leite 

Orientador: Cel Pedro Paulo Nunes 
Local da defesa: IME - Dep. de Engenharia Química 
Data da defesa: 17 de dezembro de 1996 

Os ácidos carboxílicos de cadeia longa são os principais produtos da transformação 
térmica de óleos vegetais e a reação de descarboxilação dos mesmos produz hidrocarbonetos 
de alto peso molecular. A pesquisa dessa reação é importante para a modelagem da obtenção 
de combustíveis na faixa do Diesel a partir de triglicerídeos de origem vegetal. ° objetivo do 
trabalho foi o de criar condições para o estudo do comportamento reacional de ácidos 
carboxílicos de cadeia longa e saturada, até então não pesquisados desta maneira, com a 
montagem e particularmente a reação de descarboxilação mediante o emprego de catalisadores 
ácidos . 

Os ácidos estudados foram, esteárico ( CI 8H360 2)' palmítico (CI6H320 2)' mirístico 
(CI4H280 2)' láurico (CI2H2402)' cáprico (C IOH200 2), caprílico (C8H I60), Capróico (C

6
HI20 2) e 

butírico (C4H80 2). Os ácidos com peso molecular maior que o ácido caprílico são sólidos à 
temperatura ambiente, impedindo seu escoamento no teste catalítico nessas condições. As
sim duas alternativas se mostraram possíveis para contorna o problema, o aquecimento dos 
ácidos para sua liquefação ou, a solubilização dos mesmos em solvente apropriado, sendo 
que o aquecimento se mostrou inviável devido a problemas de resistência dos materiais di s
poníveis para o teste catalítico. Desta forma partiu-se para a seleção de um solvente adequa
do, sendo inicialmente escolhidos três, tolueno, nhexano e cicloexano para testes quanto a 
estabilidade reacional, solubilidade e custo. Após esta avaliação o cieloexano foi selecionado 
para solubilizar os ácidos nas reações, sendo que a concentração dos mesmos seria outro 
parâmetro a ser definido. A solubilidade dos ácidos diminui com o aumento de seu peso 
molecular, sendo que o ácido esteárico atingiu seu ponto de saturação em tomo de 0,50 molal 
e, para evitar problemas de perda de reagente e de obstruções no teste catalítico a concentra
ção a ser usada nas reações foi definida em 0,35 molal . Essa concentração foi usada em todas 
as soluções de ácidos carboxílicos para permitir comparações entre a conversão dos mesmos. 
Os catalisadores empregados foram todos ácidos sendo dois deles, Hl04 / Si02 e H3B03 / 
Si02, já utilizados em estudos anteriores de óleos vegetais e ácidos carboxílicos, com bons 
resultados e os outros três, zeólitas do tipo Y com razoes Si02 / Al20 3 diferentes (6, 10 e 18) 
muito empregados em reações de alquilações e isomerizações, até então nunca usados frente 
a ácidos carboxílicos. Em estudos anteriores com óleos vegetais foi observado que a ação do 
catalizador tem início em torno de 573 K e cresce até 673 K, onde as reações de craqueamento 
aumentam muito, sendo assim considerada a temperatura mais apropriada para o trabalho em 
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torno de 623 K. Após a montagem e regulagem do teste catalítico, composto basicamente de 
bomba dosadora, reator tubular, forno vertical e utilidades, foram definidos outros parâme
tros como: a vazão de solução reagente para o reator, em torno de 160 nl / h; tempo de reação, 
em 90 min (com amostras retiradas a cada 15 min); vazão de gas de arraste (N2), em 40 ml / 
h. As análises utilizadas para as amostras coletadas foram medidas de acidez por titulação 
(conforme. norma IUPAC) e cromatografia gasosa (modelos 3537D da CG Instmmentos Cien
tíficos, HP 5890 da Hewlett Packerd e Auto System da Perkin Elmer). Para a caracterização 
dos catalisadores foram empregados dois tipos de medições: medida da área especifica su
perficial (BET), no aparelho ASAP 2000 da MICROMERITICS; e a medida da força ácida 
por titulação com N-Butilamina usando os indicadores coloridos de Hammett . 

O catalizador Hl0
4 

/ Si0
2 

apresentou alto grau de conversão e seletividade para a 
reação de descarboxilação, sendo observada forte influência do tamanho da cadeia carbônica 
dos ácidos carboxílicos . O H

3
B0

3 
/ Si0

2 
apresentou menor conversão para a descarboxilação 

mas uma razoável seletividade. As zeólitas mostraram altas conversões para reações de 
alquilação e craqueamento . 

Título: 

Autor: 
Orientador: 

Co-Orientador: 
Data da defesa: 

Análise de Desempenho e Simulação da Plataforma 
Cliente/Servidor Orientada a Objeto 
Cap QEM Manoel Gomes de Pinho 
Cícero Roberto Garcez, M. C. IME 
Paulo Afonso Lopes da Silva, Ph.D. IME 
18 de dezembro de 1996 

A utilização de Sistemas Distribuídos, em especial de Sistemas Cliente/Servidor, é 
uma realidade na Informática. A conjugação dos paradigmas Cliente/Servidor e de Orienta
ção a Objeto, denominada Computação de Objetos Distribuídos, é a tendência atual, como 
indicam os modelos CORBAlOpenDoc e COM/OLE, propostos recentemente e ainda em 
fase de desenvolvimento e consolidação. A Arquitetura Cliente/Servidor Orientada a Objeto 
pode prover um ambiente distribuído, flexível e de alto nível, facilitando a implantação de 
sistemas complexos. 

Para que a distribuição de objetos pela rede não afete substancialmente o desempenho 
da Aplicação Cliente/Servidor Orientada a Objeto, fazem-se necessários, durante a fase de 
desenvolvimento, a modelagem do Sistema e um estudo aprofundado de tal modelo através 
de técnicas analíticas ou de simulação. A modelagem permite ainda o Planejamento da Capa
cidade futura do Sistema e o ajuste do desempenho atual. 

~esquisando técnicas de modelagem e análise de desempenho, constmiu-se um protó
tipo em: linguagem C++, sob UNIX, em uma rede de estações de trabalho SUN e um modelo 
deste Sistema para inferêncía do desempenho, utilizando-se o Sistema de Simulação ARE
NA e fórmulas da Teoria das Filas e Análise Operacional. 
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Uma Munição Inteligente para o Morteiro 120 mm 

1. ANTECEDENTES: 

O Instituto de Pesquisa e Desen-
. volvimento do Exército (IPD) vem 

. há vários anos desenvolvendo o 
Morteiro 120 MM, tendo passado por to
das as fases e etapas previstas no ciclo de 
vida dos materiais de emprego militar e 
está atualmente aprontando uma munição 
pré-raiada eautopropulsada, que permite 
alongar o tiro da.arma convencional em 
cerca de 30%. 

O projeto de pesquisa e desenvolvi
mento está sendo realizado Com empresas 
nacionais e tem permitido 6 exercício da 
engenharia pelos especialista em armamen
to, tém evitado despesas com importação e 

. o que é mais importante; tem gerado em
prego para um considerável número de téc
nicos e artífices bélicos no Brasil. 

Contudo, ainda que a família de 
munições desenvolvidas para o tiro do 

~ CeJ OEM Me 

EdisonM(Jdesfo Penna* 

morteiro seja de grande importância para 
a Infantaria, esta munição tem de ser em
pregada em grande escala, necessitando 
uma complexa logística de fabricação, 
estocagem, distribuição ás OM autoriza
das e trànsporte pesado para as frentes de 
combate. 

Por outro lado o seu efeito é leva
do ao alvo mais pela sorte do que pelo seu 
sistema de precisão, pois durante o lança
mento, a munição fica sujeita ás variações 
ambientais, á ação dos ventos locais, dos 
desbalanceamentos, da açãogiroscópica da 
granada, dos desequilíbrios aerodinâmicos 
e das imprecisões naturais do processo de 
fabricação das pólvoras. 

Diante de todas estas perturbações, 
o tiro do Morteiro ainda requer apresença 
de um observador especializado da Arma, 
próximo ao alvo, para conduzir o direcio
namen'to do tubo dCrmorteiro e corrigir as 
dispersões. . 

O que se propõen() momento é a 
.pesquisa e o desenyolyhpento de Uma 
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munição inteligente que lançada por um morteiro convencional, viesse na sua flecha máxi
ma, pairar sobre uma porção da área ocupada pelo inimigo, identificar os alvos mais signifi
cativos através do rastreio da área por um sensor infravermelho detetor de radiação térmica 
ou por um sensor eletromagnético detetor de radiação eletromagnética; características natu
rais dos principais alvos da atualidade; e decidir por um destes alvos. 

A condição de detecção e decisão sendo satisfeitas concederia á munição empreender 
um vôo como um míssil, sobre o alvo inimigo, destruindo-o por completo, sem aqueles in
convenientes da munição convencional, sem a necessidade do observador aéreo, mas com 
uma precisão considerável. 

Isto pouparia enormes gastos com a fabricação e logística, aumentando consideravel
mente a eficácia e o poder de destruição do armamento, além de promover a defesa de área 
compreendida entre 2000 m e 5000 m, espaço este que não está sendo protegido, atualmente, 
pelos armamentos convencionais. 

2. AGREGANDO TECNOLOGIA 

Para se obter uma munição inteligente, exigência dos combatentes modernos, combi
nando alta eficiência e precisão, com emprego de pouca logística, há que se agregar um 
conjunto mínimo de tecnologias que não são inteiramente dominadas pela engenharia nacio
nal e que permitirá aos engenheiros de armamento o exercício dos seus conhecimentos, a 
investigação minuciosa da física e as demonstrações das características de cada componente 
da munição. 

Aos Institutos de Pesquisa abrir-se-á um amplo campo para avanços em tecnologias 
de ponta, com demonstrações inéditas e raras; para algumas Universidades que queiram par
ticipar da empreitada, um desafio á altura e vários motivos para se aplicarem nas suas especia
lidades. 

Para os militares oriundos da Arma de Infantaria, certamente abriria à oportunidade 
de desenvolver um conceito original em técnicas e táticas modernas de combate. 

As áreas de especialização mais solicitadas serão: a de Materiais, a de Química, a de 
Guiamento e Controle e a de Sensores especiais, embora num projeto multidisciplinar por 
excelência, desta dimensão e complexidade, venha envolver outras áreas do conhecimento, 
como a Física, a Computação, a Balística, a Eletrônica embarcada, a Propulsão, a Aerodinâ
mica, a Mecânica, a Simulação, as Operações Bélicas, etc. 

Na área de Materiais seriam pesquisados e apresentados entre outros itens: 

- ligas leves e resistentes para constituir a casca da munição que deverá suportar não 
menos que 600 g, 

- espoleta piezoelétrica eficiente para cargas especiais, 
- espoleta de proximidade ajustável para cargas convencionais, 
- sensor infravermelho, com eletrônica associada, de grande resolução, 
- sensor eletromagnético de dimensões reduzidas para identificar faixas de radiação. 
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Na área de Química serão pesquisados e apresentados: 

- motor foguete de dimensões reduzidas e de alto desempenho, 
- cabeças de guerra com diferentes finalidades, 
- iniciadores ultra-rápidos, sensíveis, rústicos e seguros, 
- retardos pirotécnicos e parafusos explosivos. 

Na área de Guiamento e Controle serão pesquisadas e apresentadas: 

- tecnologias de guiamento embarcado envolvendo processamento de imagem no pla-
no, 

- tecnologia de controle das atitudes da munição, 
- tecnologias de comando e controle envolvendo asas e válvulas, 
- tecnologia de comando de potentes micro-motores. 

Na área de Sensores especiais serão pesquisados: 

- sensores para aquisição de alvos irradiadores de infravermelho, 
- eletrônica e computação para localização e acompanhamento de alvos no plano de 

visão do sensor, 
- sensores para aquisição de alvos irradiadores de sinais eletromagnéticos, 
- eletrônica e computação para localização e acompanhamento de alvos no plano de 

visão do sensor. 

Na área militar deverão ser pesquisados e apresentados: 

- as condicionantes doutrinárias e operacionais, 
- os requisitos operacionais básicos da munição, 
- as seguranças necessárias, 
- os requisitos técnicos básicos, 
- os manuais de emprego da munição. 

Posteriormente, com as técnicas demonstradas e as tecnologias já dominadas e 
implementadas, seria a vez da nossa indústria nacional participar do projeto, desenvolvendo 
a maior parte dos componentes empregados nas demonstrações, fomentando divisas para o 
país e criando empregos para engenheiros e especialista em produção e processos de fabrica
ção de material bélico. 

Os benefícios destas tecnologias pesquisadas e agregadas ás instituições participantes 
certamente irão chegar á casa dos brasileiros, trazendo melhoria de vida e conforto a milhares 
deles, como por exemplo a criação de dispositivos de acionamento a infravermelho, disposi
tivos de visão noturna, dispositivos para encontrar pontos quentes em fábricas , em redes de 
alta tensão, etc. 
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3. O SISTEMA DENOMINADO MINI 120 

o sistema consiste em um tubo lançador, já desenvolvido pelo IPD, tendo sido exaus
tivamente testado e já aprovado, um míssil inteligente do tipo atira e esquece, de pequenas 
dimensões, uma carga explosiva e um pára-quedas como âncora a serem pesquisados e 
implementados pelo Grupo de Mísseis e Foguetes do IPD e pelos seus parceiros e colabora
dores. 

A munição após ter sido disparada nas mesmas condições da granada convencional, 
tem um retardo acionado automaticamente, que irá promover a abertura do pára-quedas em 
pleno vôo, ancorando a munição de cabeça para baixo, que passará a olhar eletronicamente o 
terreno em busca de alvos irradiadores de energia (térmica ou eletromagnética). 

Em condições satisfatórias o sistema de supervisão aciona a liberação do pára-quedas 
e ativa o motor foguete que parte para cima do alvo. 

MORTEIRO 120 

ALMA LISA 

<---------[-=---------_1> 
---------------
MUNI 120 

~~DAS 

ÁREA 
SENSORIADA / 

-- ---------
FIGURA 1 - Esquema funcional da MUNI 120 

4. DIAGRAMA DE BLOCOS DA MUNIÇÃO: 

Um provável diagrama de blocos representativo da munição vem a seguir, onde se 
estabelece uma sequência funcional de componentes, conjuntos e subsistemas, de modo a se 
representar uma lógica entre as funções envolvidas: 
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SISTEMA 
MUNI 120 

1 1 1 1 
SUBSISTEMA SUBSISTEMA SUBSISTEMA SUBSISTEMA 
PROPULSÃO PÁRA-QUEDAS MÍSSIL MRT 120MM 

Figura 2 - Subsistemas preliminares da MUNI 120 

5. ALGUNS CONJUNTOS QUE AGREGAM TECNOLOGIA DE PONTA 

Dentro do subsistema MUNI 120, alguns conjuntos se destacam pela importância em 
termos de tecnologia agregada. A carga militar a ser desenvolvida é uma delas, onde preten
de-se simular e pesquisar novos desenhos e compostos energéticos, acionados por espoleta 
de altíssima velocidade de resposta, em substituição ás eletro-mecânicas convencionais, de 
forma a se otimizar tamanho, forma, efeito de penetração e efeito de destruição. 

CARGA 
MILITAR 

1 1 
ESPOLETA DE ESPOLETA CARGA 
PROXIMIDADE PIEZOELÉTRICA ÔCA 

Figuira 3 - Subconjuntos da carga militar 

Outro conjunto de elevado interesse militar é a pesquisa e a possível obtenção no 
Brasil de um sensor infravermelho para captar radiações térmicas na faixa pré-definida e com 
alcance considerável, independente das condições do ambiente. 

Faz muito sentido também a pesquisa com o objetivo de desenvolver um sensor de 
irradiação eletromagnética em amplas faixas de frequência e que permita determinar a posi
ção cartesiana da fonte emissora frente ao plano de escuta do sensor. 
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SENSOR 
INFRAVERMELHO 

1 1 1 1 
ÓTICA SENSOR 

ELETRÔNICA SOFTWARE 
ASSOCIADA DE IMAGEM 

Figura 5 - Subconjunto do senso r térmico 

Outro trabalho muito importante que se deseja realizar é a simulação e a especificação 
dos componentes da malha de guiamento da munição para alcançar alvos móveis, tendo como 
exemplo a malha a seguir: 

1 ELETRÔNICA r---.I G&C r.1 SOFTWARE r.1 ATUADOR r---. 1 ASAS 

I SENtR I 1 1 RESOLVER I~ 1 j t 
ÓTICA ~ AERODINÂMICA I-

ALVO 

FIGURA 6 - Alguns blocos funcionais da malha de guiamento da MUNI 120. 

Neste particular será tratado de obter modelos físicos a partir de modelos matemáticos 
dos componentes macros, de modo a demonstrar o funcionamento tanto no todo como nas 
partes . 

Só então, após definidos os parâmetros em computadores, é que serão desenvolvidos 
os componentes físicos e realizadas as demonstrações exigidas para se alcançar os objetivos 
desejados. 

6. CONCLUSÃO 

Da mesma forma que estas pesquisas são de interesse capital para a área de Ciência e 
Tecnologia do Exército, elas também servem para aplicações militares em OOMM das For
ças Armadas e para a sociedade em geral. 
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Estudando uma possível versão para a Aeronautica, por exemplo, pode-se substituir o 
lançador terrestre por um aéreo (aeronave a grandes altitudes) , estabelecendo um novo hori
zonte para bombas inteligentes e uma destinação toda especial para tecnologias de ponta para 
a Força Aérea. 

Para as Unidades de Fuzileiros Navais, que equiparam-se em termos de atividades 
bélicas ás unidades de combate para-quedistas, que possuem na sua dotação orgânica o MRT 
120 mm, a pesquisa e desenvolvimento deste novo armamento trariam um considerável e 
oportuno avanço em termos de logística, precisão e técnicas de emprego, visando defesa 
tática entre 2000 me 5000 m . 

Por outro lado o inusitado projeto poderá abrir muitos empregos de técnicos e especi
alistas de alto nível e mobilizará parte de Instituições de Ensino e Pesquisa no País, criando 
desafios nunca antes apresentados. 

Os interessados em participar do trabalho devem por gentileza entrar em contato com: 

CTEx/IPD/GMF(GRUPO DE MÍSSEIS E FOGUETES). 
AV DAS AMÉRICAS 28705 
23.020-470 - GUARATIBA - RIO DE JANEIRO - RJ. 
TEL (021) 410.10.10 r 378 OU 380 
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"Desligamento de Emergência e Intertravamento 
Operacional de Reatores Nucleares Realizados com 

Controladores Lógicos Programáveis" 

Pedro Paulo Levi Mateus Canazio*, Vicente Luz** 

RESUMO 

Neste artigo é propost.a a utilização de Controladores Programáveis (CP's) nas 
funções de intertravamento e proteção de reatores nucleares através da análise 
da probabilidade de ocorrência de acidente sério. Este é o principal parâmetro 

que irá definir o quão confiável deverá ser o sistema de proteção e, portanto, 
que grau de redundância este deverá apresentar. É proposta uma configuração 

genérica para o sistema de proteção eintertravamento utilizando CP's. É 
empregada a técnica de análise por diagramas de blocos de contabilidade para a 

obtenção da taxá de falha global de cada um dos subsistemas de proteção 
associados aos correspondentes acidentes postulados. No trabalho é feita uma 

análise do sistema de proteção e intertravamento proposto, aplicado. a um 
reator de referência, e é demonstrada a viabilidade do uso de CP's em funções 

de intertravamento e proteção de reatores nucleares. 

INTRODUÇÃO 

os Controladores Programáveis 
(CPs) são computadores de contro
le especializados em lidar com va-

riáveis digitais e, por isso, adequados à 
solução de problemas envolvendo 

*Departamento de Engenharia Elétrica -IME. 
*"Departamento de Engenharia de Sistemas -1tv1E . 

intertravanento, automação e seqüencia
'mento de operações em plantas e proces
sos industriais. Eles surgiram no final da 
década de sessenta corno alternativa para 
a substituição dos sistemas de intertra
vamento baseados em relés na indústria 
automobilística norte-americana. O seu 
surgimento se deu em função da freqüente 
necessidade de recemfiguração da lógica 
de intertravanento das línhas de montagem; 
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para a produção de novos modelos de automóveis da General Motors. Os custos de modifica
ção/sucateamento dos controles convencionais a relés destas linhas de montagem era eleva
do. 

Os CPs atuais apresentam inúmeras vantagens em relação aos sistemas baseados em 
relés. Entre elas podem ser destacadas: 

• Elevada disponibilidade. O tempo de reparo é extremamente curto devido à constru
ção compacta e modular dos CPs; 

• O porte do CP independe da lógica de intertravamento, devido à existência de relés 
virtuais; 

• Facilidades de auto-diagnóstico contínuo e flexibilidade, entre outras. 

Os sistemas envolvendo funções associadas à segurança de reatores nucleares, como 
intertravamento e proteção tê~ feito uso de tecnologias inteiramente baseadas em relés. Essa 
preferência se deve a algumas características específicas deste tipo de componente. Dentre as 
principais, podem ser citadas sua elevada contabilidade, devida à sua simplicidade e à possi
bilidade, sob certas condições, de que ele obedeça ao princípio da falha segura. Um determi
nado componente, equipamento ou sistema apresenta falha segura quando a condição ou o 
estadO que estes assumem enquanto falhos é previsível [1,2,3]. Assim, os relés e os sistemas 
por eles constituídos podem ser projetados e dimensionados de modo que seja possível afir
mar, com grande margem de segurança, que os relés, quando falharem, permanecerão no 
estado correspondente ao existente com a bobina desenergizada. 

Equipamentos de complexidade bem maior, principalmente aqueles que envolvem 
um número grande de componentes eletrônicos como os controladores programáveis não 
obedecem ao princípio da falha segura. Não é possível, por exemplo, prever em que estado ou 
condição ficarão os barramentos de um microprocessador, que é o coração de um CP, quando 
ocorrer uma falha. O número de componentes integrados neste dispositivo bem como o de 
combinações de diferentes tipos de defeitos como curtos, falhas, etc., que podem ocorrer 
entre eles é enorme. O que pode ser feito pelos CPs é, uma vez detectada uma falha, manter 
todas as saídas nos estados em que se encontravam antes da ocorrência desta falha. 

Este trabalho é um extrato da tese de mestrado intitulada: "Utilização de Equipamen
tos Digitais em Funções de Intertravamento e Proteção de Reatores Nucleares ", defendida 
em dezembro de 1992, no Instituto Militar de Engenharia, no Rio de Janeiro [1] e disponível 
para consulta na Biblioteca da Comissão Nacional de Energia Nuclear - CNEN, do Rio de 
Janeiro. 

SISTEMA DE PROTEÇÃO E INTERTRAVAMENTO EMPREGANDO CPS 

Existem no Pais inúmeros exemplos de aplicações de CPs em funções de 
intertravamento e proteção de processos industriais perigosos. Isso caracteriza a existência 
de um "know how" nacional no campo do uso de CPs em sistemas de proteção totalmente 
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digitalizados fora da área nuclear, onde os requisitos de segurança são menos rígidos. Dados 
sobre o uso de CPs em aplicações na área nuclear não estão disponíveis. Por isso, e pelo fato 
de a proposta do trabalho supracitado incluir em seu boj o a aquisição de "confiança" nos 
CPs para uso em reatores nucleares que, sabidamente, inexiste no País, foi considerado con
veniente e prudente optar por um sistema de proteção duplo, onde um emprega CPs e o outro 
emprega relés. Os dois sistemas executariam exatamente as mesmas funções, porém com 
limiares de atuação ligeiramente diferentes, de tal forma que o sistema relés somente atuaria 
em caso de falha do sistema com CPs. A configuração assumida pelo sistema para uma variá
vel <1> qualquer, que requeira uma ação de deligamento de emergência (SCRAM) caso venha 
a sair dos limites estabelecidos (variável de segurança), é mostrada na figura 1. O comporta
mento da variável <1> em caso de uma anomalia, por exemplo, durante a partida do reator, 
juntamente com a atuação do sistema de proteção principal, o SPP, com CPs e do sistema de 
proteção de emergência, o SPE, a relés é mostrado na figura 2. 

~ S.P.E. -

VARIÁVEL 

0 

--- S.P.P. ~ 

Figura 2 - Atuação dos dois sistemas 

SCRAM 

Figura 1 - Configuração do Sistema . 

• 1%) 

115-- .---------- - --------------- ; 
110 --- • .. - -.-- -- -------- -- -- ---

100-- ------------------- ----

~
L~DOSPE 

L AlUdO DO SPf' 

AIKIW.lA 
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Desta forma, é possível avaliar isoladamente e com segurança o SPP quando o siste
ma estiver em operação. 

FUNDAMENTOS UTILIZADOS 

o que é preciso levar em consideração? Que condições precisam ser atendidas para 
que um determinado sistema de proteção possa ser instalado em um reator nuclear? Qual ou 
quais os parâmetros irão nortear a topologia, a configuração, o grau de redundância deste 
sistema? Uma resposta a estas perguntas encontra-se claramente definida na referência [2], 
onde está estabelecido que: 

"Um determinado projeto de sistemas de proteção pode ser considerado 
satisfatório se o risco resultante for aceitável pela sociedade. " 

Assim sendo, o dimensionamento dos sistemas de proteção de um reator nuclear de
pende de valores oriundos de uma análise de risco [3,4] que, por sua vez, depende de parâme
tros fornecidos por uma análise de acidentes para a instalação em questão. Desta análise de 
acidentes, resultam, entre outras, informações como: 

• quais são os acidentes postulados para o reator; 
• quais são as freqüências esperadas de ocorrência dos eventos inicializadores, de 

cada um deles, ou seja, a "freqüência de demanda ", FDD, de cada subsistema de 
proteção associado; 

• quais seriam as conseqüências de cada acidente ou "conseqüências de falha de 
performance ", CFP, dos subsistemas de proteção associados. 

Este último fator, as CFPs, são de obtenção difícil e complexa, dependendo de burn-up, 
condições meteorológicas, demográficas, etc. 

Do ponto de vista do projetista de sistemas de proteção de reatores, é mais convenien
te e objetivo lidar com um outro parâmetro fornecido por algumas normas e guias de projeto 
que é o valor numérico máximo admissivel para a probabilidade de ocorrência de qualquer 
acidente sério por ano. Este valor depende apenas de dois fatores: da freqüência esperada de 
ocorrência dos eventos inicializadores de cada um dos acidentes sérios postulados para o tipo 
de reator em questão (FDD) e das taxas de falha, À (t), de cada subsistema de proteção asso
ciado. O primeiro pode ser encontrado na literatura ou obtido como resultado final da análise 
de acidentes, se esta já estiver disponível. O segundo é função da configuração do sistema de 
proteção e das características dos equipamentos que o constituem. Isto é mostrado a seguir. 

A confiabilidade, R(tm), de qualquer item, cuja operação seja contínua durante seu 
tempo de missão, tm, é dada por: 

R(tm) = exp[ -I :i (t) dt 1 (1) 
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Através do uso da bem conhecida técnica de análise por diagramas de blocos de con
tabilidade, é possível obter a confiabilidade global de qualquer subsistema ou sistema consti
tuído de equipamentos com taxas de falha constantes. Uma vez feito isto, é possível calcular 
a taxa de falha global do sistema através de [1,3]: 

A( t)=- R'(t) 
R(t) (2) 

Um acidente i ocorrerá se houver falha no subsistema de proteção (evento B,) quando 
ocorrer o evento inicializador deste acidente (evento A). Assim a probabilidade de ocorrên
cia deste acidente, P(Ac), supondo independência dos eventos Aj e Bj' será dada por [1]: 

P(Ac) = P(A) x P(B), (3) 

Onde os valores de P(A.) e P(B.) são dados, respectivamente, por: 
I I 

P(A) = F.D.D. x tm (4) 

e 

(5) 

À. (t) é a taxa de falha global, dependente do tempo, do subsistema de proteção asso-
I 

ciado ao acidente i. 
A probabilidade global de ocorrência de qualquer acidente sério, P(Ac), será a união 

das probabilidades de cada um dos acidentes i, P(Ac). Caso estes acidentes possam ser con
siderados independentes, P(Ac) será dada por: 

n 

P(Ac)=1- D[1- P(Aci )] (6) 
1=1 

Esta probabilidade, P(Ac), cresce com o tempo, como mostram as equações (3), (4) e 
(5). E é ela também que tem seu valor anual máximo admissível disponível nas normas e 
guias de projeto. Este parâmetro irá nortear a definição do grau de redundância e do valor do 
intervalo de teste periódico de todo o sistema de proteção. Desta forma, haverá um valor de 
tempo, contado do início da operação ininterrupta de todos os sistemas envolvidos na prote- . 
ção do reator, além do qual a probabilidade de ocorrência de um acidente sério qualquer será 
maior do que o valor máximo admissivel. Assim, este valor de tempo não poderá ser ultra
passado sem que algum procedimento seja adotado no sentido de levar novamente todo o 
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sistema de proteção o mais próximo possível de suas condições apresentadas no início da 
operação do reator. Tal procedimento é denominado Teste Periódico. Após cada evento de 
teste periódico, que inclui reparos, se necessários, o sistema pode ser considerado "tão bom 
quanto novo" (as good as new). Esta suposição é totalmente aceita e empregada em toda a 
literatura sobre manutenção de equipamentos e sistemas [1]. A figura 3 ilustra o comporta
mento da taxa de falhas de um sistema qualquer sem teste periódico e com testes a cada t2 e tI 
horas . 

MIl 

. , 
"z . 
: (o) _ ........ 
I SEM TESTE n:m<NfCO , , 
I 
I , , 

, 1 
" 2 --- --t------ ,------------ -----------

1. ( t ) 

1\, 

í 
I 
, Im , 

Figura 3: Taxa de falha e testes periódicos. 

Para o dimensionamento e análise dos sistemas de proteção do RER, foram desenvol
vidos programas computacionais que, a partir de dados de entrada, como taxas de falha dos 
diversos equipamentos que compõem o sistema de proteção, sua configuração e os valores de 
FDD, geram as funções periódicas mostradas na figura 3 e calculam os valores de P(Ac) por 
ano em função dos intervalos de testes periódicos do sistema de proteção. 
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ANÁLISE DOS SISTEMAS DE PROTEÇÃO E INTERTRAVANENTO 
DO REATOR DE REFERÊNCIA - RER 

Para o reator de referência (RER) foram postulados três acidentes sérios, que são: 
Incêndio (INC), Ruptura de Elemento Combustível (REC) e Retirada Descontrolada de Bar
ras Absorvedoras (RDB). Todos estes acidentes requerem uma ação de desligamento de emer
gência do reator (SCRAM) e puderam ser considerados como sendo independentes entre si 
[5]. A tabela 1 mostra os valores de FDD e as variáveis envolvidas na detecçâo dos eventos 
inicializadorcs previstos para cada acidente postulado para o RER. 

Tabela 1: Características do RER. 
! ' 

Acidente 
FDD 

Mediana , 

INC 10-3/ano 

REC 10-2
/ ano 

RDB 10-2
/ ano 

A descrição detalhada do siste
ma de proteção proposto para o RER, 
bem como as características de taxas de 
falha de todos os equipamentos e com
ponentes que o constituem, encontram
se na referência [1]. 

A figura 4 apresenta os resulta
dos obtidos para o SPE e para o SPP 
nas configurações 2-de-3 e 2-de-4 iso
ladamente e em conjunto empregando 
os valores medianos de FDD e os valo
res recomendados para as taxas de fa
lha dos diversos equipamentos e com
ponentes que constituem os canais de 
segurança. 

FDD Variável de 
Máxima Segurança 

3.10-3 /ano Emissão de CO
2 

Dose no 
3. 10-2 / ano Circuito de 

Refrigeração 

3. 10_2 / ano Período 

IHl .... .... -" - .... -- .. _ .. -.. _ ....... ____ .. _v .... _ 

IE-m !r--2;·, :~ .. 1::t~;;E-~--~-~-~,--o::.:~'-=-=-t-~f~dIH3. IE M / H 

1[: i ~ -- ,~._~.- ' . __ ._- .... - 1[-16 
I _.- .-.,--_ . .-' 

I[~ '"*/~--t----,~f----_.+_~· """="-'-f----+ --"+-----j1[-~ 
ll[-(l1 I ,.'-.... • .... -... 1[-1)1 

l1E-« +-,!-.. ':..... -:/~·~ ... -+--1.L-___ -;;.Prob.=-:::Ic.~SW;;-:;2/hH-;-;:SH::;;'~~oti:---'-J IE-« 

jl[-{! /,./ ._.I'mb./c.SW2/3+SIHoti ![-{)9 

~ IE-ID !' _ .1'mb./c.SW2/4 TItd lHO 

JIE-1I i/ _._.PmJJ.ic.SW2/l Tdd IHl J i! 
1[-12 1'nlb.1c.ii'E Tola IH2 

1[-\3 +---+---l---=F==F,===F===F==~lf-13 
:00 1.000 1,5(ll 2,000 2,5OD 3,1XX) 3.:00 
iIt!rIda de Ten'!IO ú/It TastII PR:bs (h) 

Figura 4 - Probabilidades de acidente por ano 
totais em função do intervalo de teste 

periódico 
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A figura 5 mostra os resultados obtidos para o sistema de intertravamento nos casos 
de sistema equivalente a relés, com 1 CP, e com CPs nas configurações 2-de-3 e 2-de-4. 

1[~ +.-(;'=:"'-_":'_-~,_~, ~-~~-.~._-~:.;;--d.,.;: be:--.=.:.-:;': _-:. ~';::~=.:. ~~:=.:::=:;;;. :...F. -:..:::. =.::;;;=:..._;;;:;-~=$:::::::::_=·:·=:~::j:· ~=~:==.~~::=1_:'. lE~ 

I __ . Tx. fl f.qJtles 1[~ 

i 
i 
i 
I 

i 
i 

--- Tx. Ft CP 1/1 

_._. Tx. R (li 2/4 

-Tx.Fl (lI2/J 

1[~ +L---+--+---+--.j.':::===Fl===Fl~-lI[~ 
1,00] 'lJI1J ~tm 3;lO 

Figura 5 - Taxa de falha dos sistemas de intertravamento. 

ANÁLISE DOS RESULTADOS OBTIDOS 

Para o caso do RER, o valor máximo admitido para P(Ac) é de 10-6 lano. As tabelas 2 
e 3 resumem os resultados obtidos. Na tabela 2 são apresentados os valores de tempo entre os 
eventos de testes periódicos necessários para manter a probabilidade de ocorrência de qual
quer acidente sério. P(Ac), abaixo do limite estabelecido utilizando os valores médios das 
taxas de falha de todos os equipamentos envolvidos nos canais de proteção (valores reco
mendados) e utilizando simultaneamente os valores máximos destas taxas de falha em todos 
os componentes e os valores máximos de FDD (piores casos). 

Tabela 2: Intervalos entre testes periódicos necessários para P(Ac) = 10-6
/ ano. 

CO?figuração do Sistema Intervalo entre Intervalo entre 
de Proteção ,. Testes [hlRecomendado Testes [h] Pior Caso . . , .. 

SPE + SPP 2/3 800 300 

SPE + SPP 2/4 1600 700 

76 REVISTA MILITAR DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA I ~~f 



"DESLIGAMENTO DE EMERGtNCIA E INTERTRAVAMENTO OPERACIONAL DE REATORES . .. 

Tabela 3: Comparação entre os sistemas de intertravamento. 

Tipo de 
' ' . .: . 

Taxa de Falha 
;O" . Tempo para Tempo para 

Sistema de Constante Igualar o Igualar o 
Intertrava- [h.;l] Sistema a Sistema com 

mento ' .. Reles (h] lCP [h] 

RELES 6,878. 10_4 - -

1/1 CP 6,321. 10_4 - -

2/3 CPs - 520 470 

2/4 CPs - 1100 1000 

CONCLUSÔES 

A luz da análise realizada, apoiada nas normas vigentes e no procedimento proposto 
neste trabalho, conclui-se ser possível o uso de CPs nas funções de intertravamento e prote
ção de reatores nucleares, desde que observados os intervalos de testes periódicos adequados. 

A utilização de CPs permite que seja possível atender às especificações de segurança 
de reatores nucleares utilizando relés de qualidade industrial facilmente encontrados no mer
cado nacional, em vez de relés especiais disponíveis somente através de importação ou fabri
cação especial. 
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DESENVOLVIMENTO 
E TECNOLOGIA 

Algumas Considerações Sobre· 
Repetidores Passivos Em Microondas 

Marcello Praça Gontes da Silva * 

1. INTRODUÇÃO 

O uso de repetidores passivos back
. . to-back (costa~a-costa)é uma das 

soluções possív'eis no caso de não . 
haver possibilidade de se implementar ' a 
ligação direta entre as duas estações de 
rádio (devido à presença de uma ou mais 
obstruções no enlace). Outras possibilida
des são os repetidores ativos, os refletores 
passivos e os difratores. Todas estas estru
turas mudam a direção de um feixe de mi
croondas . 

. Genericamente falando, a expres
são "repetidor passivo" tanto significa 
"repetidor passivo back-to~back" quanto 
"placa refletora passiva retangular metáli
ca". Neste artigo eu adotarei única e ex
clusivamente o primeiro dos doissignifí
cados. 

O cáléulo de radioenlacescom pas
sivos. tipo costa-'a-costa não é, algo çom-

• Engenhrito,-: Nextel sA 

plexo embora existam algumas questões 
que mereçam ser mais detalhadamente 
analisadas. São elas: o ganho do repetidor, 
o espaçamento vertical entre as antenas, 
as questões do desacoplamento em um 
passivo e do desempenho do enlace rádio . 
Este trabalho trata, portanto, de tais assun
tos. 

Os sistemas passivds possuem al
gumas vantagens inerentes, a saber: não 
necessário prover linhas de energia ou pa
inéis solares para a alimentação do con
junto; as manutenções periódicas são mui
to raras ou mesmo inexistentes; pode nem 
mesmo haver estradas de acesso (vide o 
caso do Morro do Difrator no interior do 
Estado do Rio de Janeiro, às margens da 
rodovia BR 010). No entanto, o baixo ga-

. nho do repetidor limita em muito as liga
ções feitas com back-to-backs. Além dis
so, muitas vezes é necessário erigir estru

·t:uras de suporte ou torres de razoável, al
tuta .para a fixàção dasanteIlas refletoras 
parabólicas ou dasplacasretangulares re-
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fletoras metálicas (tal fato poderá vir a encarecer sobremaneira a instalação). 
Tanto as empresas operadoras de serviços de telecomunicações como as empresas 

concessionárias de energia elétrica empregam muito os sistemas de repetição passiva (e ati
va) para by-passar relevos problemáticos, tanto no campo como nas cidades. 

2. GANHO NO REPETIDOR PASSIVO BACK-TO-BACK 

o ganho linear de um dispositivo átivo é matematicamente dado por: 

P 
G=_o-

P 
I 

onde: Po = Potência disponível na porta de saída do dispositivo; 
P

i 
= Potência entregue na porta de entrada do dispositivo. 

(1) 

O ganho de potência é uma grandeza adimensional (é uma razão entre duas grandezas 
que estão expressas nas mesmas unidades de medida; ou miliwatts ou watts por exemplo). 

-Frequentemente usa-se o ganho expresso sob a forma logarítmica, ou seja: 

P 
G (dB) = la log_O 

P. 
I 

onde log é o logaritmo de base dez (dito decimal, vulgar ou de Briggs). 

(2) 

Quando o ganho for dado tal qual a expressão número 2 ele será medido na unidade 
chamada decibel (igual à décima parte do bel). O decibel, a rigor, é apenas um nome especial 
que é dado para uma determinada razão adimensional logarítmica (10 vezes o logaritmo 
decimal de uma certa razão de potências). 

Uma antena não é um dispositivo ativo e, estritamente falando, ela não possui ganho 
no sentido restrito dessa palavra. Quando falamos em ganho de uma antena estamos nos 
referindo à irradiação em determinadas direções em relação à irradiação de uma antena hipo
tética ideal (o chamado irradiador isotrópico). O ganho assim definido é medido na unidade 
decibel em relação ao irradiador isotrópico (abreviadamente dBi) ou aindaneper em relação 
ao irradiado r isotrópico (abreviadamente Npi). Existem também outras referências para a 
irradiação de antenas tal como o dipólo de meia-onda (que gera o decibel em relação ao 
dipólo de meia-onda, ou dBd; e o neper em relação ao dipólo de meia-onda, ou Npd). 

Sendo o repetidor passivo back-to-back composto basicamente por duas antenas po
demos falar em ganho do repetidor como uma extensão do conceito de ganho de uma antena. 

A expressão ganho no repetidor passivo back-to-back, para ter algum sentido, deverá 
ser igual a: 

G = G + G -A {lb a1 {l2 gbb (3) 
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onde: G
BB 

= Ganho de um repetidor passivo back-to-back (em dBi); 

G
aJ 

= Ganho da primeira antena do repetidor (em dBi); 

G
a2 

= Ganho da segunda antena do repetidor (em dBi); 

A gbb = Atenuação do guia de ondas (ou do cabo coaxial) que interliga as duas antenas 
do repetidor (em dB). 

Notar que não necessariamente teremos os ganhos das duas antenas iguais entre si, ou 
seja, não necessariamente teremos G

aJ 
= G

a2
• Podemos ter uma antena parabólica de diâmetro 

60 centímetros apontando para o site A e uma outra antena parabólica de diâmetro 1,20 metros 
apontando para o sUe B. Como os diâmetros das duas antenas são diferentes também serão 
diferentes os seus ganhos. 

Muitas vezes o valor do somatório de G
aJ 

com G
a2 

é muito maior do que valor da 
atenuação A gb!J' Se assim o for, nós poderemos até mesmo ignorar a parcela A gbb e escrever o 
ganho G

bb 
como: 

(4) 

Se expressarmos os ganhos G
aJ 

e G
a2 

(e conseqüentemente G
bb

) em Npi bem como a 
acentuação do guia Agbb em Np a expressão 3 não irá se alterar. 

O nível de recepção LRXb no site B é então dado por: 

onde: L
Rxb 

= Nível de recepção no site B (em dBm); 

P TXa = Potência de transmissão do sUe A (em dBm); 

G
J 

= Ganho de transmissão da antena do site A (em dBi); 

G
bb 

= Ganho do repetidor passivo back-to-back (em dBi); 

G2 = Ganho de recepção da antena do site B (em dBi); 

(5) 

L
fSJ 

= Atenuação de espaço livre (jree-space loss) no percurso do sUe A até o repetidor 
passivo (em dB); 

L
f52 

= Atenuação de espaço livre no percurso do repetidor passivo até o site B (em 
dB); 

AJ = Atenuação do branching no sUe A (em dB); 

A
2 

= Atenuação do branching no sUe B (em dB). 

Este cálculo é válido quando o repetidor passivo se encontra localizado no campo 
distante (far-field) das duas antenas terminais. 
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A palavra branching (circuito de derivação em português) foi aqui usada em sentido 
amplo, significando todos aqueles circuitos e dispositivos que introduzem alguma atenuação 
entre a porta de saída do equipamento rádio e a porta de entrada da antena (isoladores, pads, 
guias de onda, circuladores, filtros, transições, atenuadores ajustáveis ou variáveis, twists, 
cavidades ressonantes, junções, bends, acopladores direcionais). 

3. ESPAÇAMENTO VERTICAL ENTRE ANTENAS EM UM 
REPETIDOR PASSIVO 

Foi dito, certa vez, que devia haver um critério para instalar antenas parabólicas em 
repetidores passivos back-to-back em termos de espaçamento vertical entre elas (ou entre os 
centros de ambas ou entre o extremo superior da antena inferior e o extremo inferior da 
antena superior). 

Propôs-se, na época, que esse espaçamento fosse, no mínimo, igual a cinco metros 
(sem se explicitar a qual dos dois espaçam~ntos anteriores se estava falando). 

A idéia era garantir um desacoplamento angular entre as duas antenas do repetidor 
(uma vez que um repetidor passivo back-to-back opera na mesma freqüência; recebe em!l 
na antena A e transmite em!l na antena B; recebe em!2 na antena B e transmite em!2 na an
tenaA) . 

Se fôssemos aplicar esse critério de espaçamento não se instalaria nunca nenhum 
repetidor passivo back-to-back. Vejamos pois o seguinte exemplo de exeqüibilidade física de 
instalação. 

Suponha então um repetidor passivo back-to-back usando duas antenas parabólicas de 
1,2 metros de diâmetro cada uma. Para acatarmos tal critério seria necessário instalar sobre o 
terraço de um prédio (que é muitas vezes residencial) um mastro de cerca de 8,0 metros de 
altura. 

Os 8,0 metros foram assim estimados: 1,70 m desde a base até o extremo inferior da 
antena mais baixa, semi-diâmetro (= 0,60 m), 5 m de espaçamento vertical entre os centros 
das duas antenas, semi-diâmetro (= 0,60 m) e, por fim, 0,10 m até o término do mastro. 

Se o espaçamento vertical fosse feito entre o extremo superior da antena mais baixa e 
o extremo inferior da antena mais alta, esse mastro ficaria 1,20 metros mais alto, levando 
para, pelo menos, 9,20 m a altura do mastro total. 

Isso equivaleria a uma altura de uma casa de 3 andares (supondo 3 metros por andar) 
para se instalar um simples repetidor passivo back-to-back com antenas de diâmetro 1,2 metros 
cada uma,. 

Bastaria uma simples ida ao campo para que fossem vistas algumas dezenas de 
repetidores passivos back-to-back onde os espaçamentos verticais estão muito e muito aquém 
do proposto (e funcionam muito bem, diga-se de passagem). 

Isto é válido não apenas para os back-to-back operando acima de 10 GHz mas, inclu
sive, para aqueles que estão operando na banda de 900 MHz (o UHF baixo). Nesse último 
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caso, as antenas parabólicas vazadas costumam ter um diâmetro mínimo de 2,0 metros (como 
o modelo nacional PV2-890) o que torna a questão do mastro muito mais problemática do 
que nas bandas de freqüência mais altas (15, 18, 23 ou 38 GHz onde o diâmetro máximo 
quase nunca supera os 1,8 metros ou, no máximo, 2,4 metros). 

Vamos pois a um exemplo prático. Para a freqüência de 15 GHz, supondo a troposfera 
como se ela fosse o vácuo, teremos um comprimento de onda valendo 1...

0 
= 2 em. 

Se nós espaçarmos as bordas das duas antenas parabólicas de um valor igual a 20 \ 
(ou seja, 20 comprimentos de onda no vácuo), esse espaçamento seria de apenas 40 em (ou 
seja, 12,5 vezes menor do que o tal espaçamento proposto de 5 metros). 

Nas mesmas condições do exercício anterior (<1> = 1,20 m) nós teríamos um mastro 
vertical de altura igual a 4,60 m (e não 9,20 m) . Isto nos dá uma economia de 4,60 m de 
mastro. 

Há de se fazer, sim, é um desacoplamento angular entre as duas antenas do repetidor 
passivo (acima de +/- 110° costuma-se usar o repetidor passivo tipo back-to-back) . 

4. DESACOPLAMENTO EM UM PASSIVO 

Se é projetado um repetidor passivo back-to-back é porque não existe visada ótica 
entre os dois extremos e nem é possível (ou não vale a pena economicamente falando) au
mentar as alturas das torres onde as antenas dos extremos estão fixadas. 

Desta forma, e notadamente para as bandas de freqüência mais elevadas (acima de 10 
GHz), a atenuação suplementar por difração e por espalhamento, no enlace direto, será sufi
cientemente alta para que não haja qualquer sinal direto perceptível. 

Se assim não o fosse não se haveria de se gastar tempo e dinheiro para a implantação 
de um ponto repetidor passivo back-to-back. 

O fator Adiff( que representa a atenuação suplementar por espalhamento e por difração, 
em decibéis) é de valor absoluto muito elevado para o enlace direto do síte A ao site B (sem 
passar pelo site repetidor passivo C). 

5. DESEMPENHO DO RADIOENLACE 

Dizer que o desempenho de um lance de rádio que faça uso de um repetidor passivo 
costa-a-costa melhora por se usar o repetidor é algo completamente desprovido de sentido. 

Se qualquer enlace, que não usasse repetidor passivo back-to-back, fosse abortado 
pelo engenheiro projetista por questões de desempenho, seria MAIS AINDA se viesse a usar o 
repetidor. 

Um enlace rádio com repetidor passivo pode não ser viável em função do baixo nível 
de recepção (pois as duas atenuaçoes de espaço livre ocasionam perdas muito elevadas que, 
nem sempre, os ganhos das duas antenas do passivo conseguem contrabalançar a contento). 
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Lembrar que a eficiência percentual (ou rendimento percentual n) típica de uma antena para
bólica fica em tomo de 55% (cinqüenta e cinco porcento). 

A atenuação de espaço livre total LISI em um lance de rádio que use um repetidor 
passivo é maior do que a atenuação de espaço livre em uma ligação direta entre as mesmas 
estações terminais mantidas as mesmas condições. Mesmo que as duas direções (A-C e C-B) 
fossem coincidentes, a perda de espaço livre com repetidor passivo ainda seria maior do que 
a perda de espaço livre em uma ligação direta. É possível mostrar isso facilmente com um 
exemplo numérico simples. Ei-Io então. 

Seja um radioenlace cujo comprimento físico é de 30 quilômetros. Para, digamos uma 
freqüência central de 18 gigahertz a atenuação de espaço livre LIs será dada por: 

LIs = 92,4 + 20 log [d xi J (6) 

onde log é o logaritmo de base dez, d é a distância em quilômetros e i é a freqüência em 
gigahertz. Substituindo os respectivos valores numéricos temos: 

LIs = 92,4 + 20 log [30 x 18J 

LIs = 147 decibéis 

No caso de haver um repetidor passivo costa-a-costa intermediário (a 10 quilômetros 
da estação terminal A e a 20 quilômetros da estação terminal B) a atenuação de espaço livre 
total será dada pela soma das duas atenuaçoes de espaço livre A-C e C-B. Teremos então: 

L =L +L ISI Is A-C Is C-B (7) 

LIsA-
C 

= 92,4 + 20 log [lO x 18J = 137,5 decibéis 

LIsc-n = 92,4 + 20 log [20 x 18J = 143,5 decibéis 

LIsl = 137,5 + 143,5 = 281 decibéis 

Conforme podemos ver, a atenuação total de espaço livre é muito m,aior quando usa
mos um repetidor intermediário do que quando se faz um radioenlace direto entre as estações 
terminais. A diferença, nesse caso, foi simplesmente de 134 decibéis a mais (um grande 
aumento). 

A tabela a seguir ilustra essa composição de atenuações de espaço livre em radioenlaces 
com e sem repetidor passivo costa-a-costa. 
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Atenuações de Espaço Livre 1 

Radioenlace A-B LIst ] = LIs A-C + LI;' C-B 
COM REPETIDOR 

Passivo 

Radioenlace A-B L
fst 2 

= L
fs 

A-B 
Direto L >L 1st] 1st 2 

onde A e B são as estações terminais e C é a estação repetidora passiva costa-a-costa interme
diária. 

Li; A-C é a atenuação de espaço livre no percurso desde a estação terminal A até a 
estação repetidora passiva C. 

Lj, C-B é a atenuação de espaço livre no percurso desde a estação repetidora passiva C 
até a estação terminal B. 

LI;' A-B é a atenuação de espaço livre da estação terminal A até a estação terminal B. 

LI;'t é a atenuação total de espaço livre entre as estações terminais A e B (índice 1 no 
caso de repetidor passivo costa-a-costa e índice 2 no caso de enlace rádio direto). 

OS REPETIDORES PASSIVOS BACK-TO-BACK SERVEM TÃO SOMENTE PARA 
BY-PASSAR OBSTÁCULOS, NATURAIS OU ARTIFICIAIS, NADA TENDO A VER COM A 
MELHORIA DO DESEMPENHO DE UM RADIOENLACE ANALÓGICO OU DIGITAL. 

Em um repetidor passivo back-to-back a atenuação total de espaço livre LI;' (em, 
decibéis) é diretamente proporcional ao logaritmo do produto das duas distâncias d] e d

2
, 

senão vejamos : 

LIs] = 92,4 + 20 log [f d) 

Lj'2 = 92,4 + 20 log [f d} 

Uma propried~de dos logaritmos nos diz que log (AB) = log (A) + log (B) e, dessa 
forma, temos: 

(8) 
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Se as duas distâncias forem idênticas (di = d
2 
= cf) teremos: 

LIs = 184,8 + 20 log [dlj2 (9) 

ou ainda, 

LIs = 184,8 + 40 log [di] (10) 

onde todos logs são decimais, todas distâncias são dadas em 'quilômetros e a freqüência I é 
dada em gigahertz, 

A expressão genéricá 8 nos mostra como a atenuação de espaço livre Lf,é elevada para 
um repetidor passivo costa-a-costa (basta ver tal equação é diretamente proporcional ao 
logaritmo do quadrado da freqüência pelo produto das duas distâncias di e d

2
) . 

Às vezes as distâncias envolvidas são tais que é possível se usar dois repetidores 
passivos costa-a-costa para se by-passar obstáculos (ambos os repetidores situados nos cam
pos distantes das antenas). Nesse caso, existem seis antenas no total (as duas terminais, duas 
no primeiro repetidor e duas no segundo repetidor). 

onde: 

O ganho composto dos dois repetidores será dado por: 

G
bb 

G 
ai 

G a2 

G
a3 

G
a4 

= Ganho do repetidor passivo costa-a-costa composto (em dBi); 

= Ganho da primeira antena do primeiro repetidor (em dBi); 

= Ganho da segunda antena do primeiro repetidor (em dBi); 

= Ganho da primeira antena do segundo repetidor (em dBi); 

= Ganho da segunda antena do segundo repetidor (em dBi); 

(11) 

A = Atenuação do guia de ondas (ou do cabo coaxial) que interliga as duas antenas 
gbbI 

do primeiro repetidor (em dB); 

A
gbb2 

= Atenuação do guia de ondas (ou do cabo coaxial) que interliga as duas antenas 
do segundo repetidor (em dB). 

Não necessariamente os ganhos das quatro antenas dos dois repetidores serão iguais 
entre si. 

A atenuação total de espaço livre LIs nesse caso, será dada por: 

L
I S1 

= 92,4 + 20 log [I dJ 
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LISJ = 92,4 + 20 log [f dJ} 

LIS = 277,2 + 20 [log (f d) + log (f d) + log (f d)} 

(12) 

Na hipótese (remotíssima, diga-se de passagem) das 3 distâncias serem iguais entre si 
(ou seja, di = d

2 
= d

J 
= d) nós poderíamos escrever: 

LIS = 277,2 + 20 log [dfP (13) 

ou ainda, 

LIS = 277,2 + 60 log [df} (14) 

onde todos os logs são decimais, todas as distancias são dadas em quilômetros e a freqüência 
f é dada em gigahertz. 

Nós podemos generalizar as fórmulas 12 e 14 para o caso hipotético de n lances, onde 
teríamos duas estações terminais A e B e (n-1) estações repetidoras passivas costa-a-costa 
intermediárias (na prática não pode haver mais do que duas dessas estações passivas interme
diárias porque as perdas associadas seriam astronômicas, o que inviabilizaria totalmente a 
ligação via rádio) . 

Portanto, no caso de n (n >= 2) lances teríamos: 

(n- 1) repetidores passivos costa-a-costa; 

2(n-l) antenas nos repetidores costa-a-costa; 

2n antenas no total. 

A expressão para a atenuação total de espaço livre L
IS 

é dada por (ao se generalizar a 
expressão número 12): 

(15) 
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No caso das n distâncias serem iguais entre si (di = d2 = ... = d
ll 
= d) teríamos: 

LIS = nx 92,4 + nx 20 log [di] 

evidenciando-se n temos, 

LIS = n [92,4 + 20 log (di)] (16) 

o que indica, como já era de se esperar, uma atenuação n vezes maior do que a atenuação de 
um lance único de comprimento físico d quilômetros operando na freqüência de i gigahertz. 
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MATEMÁTICA 

Cálculo Numérico de Raízes 

1. INTRODUÇÃO 

I maginemos uma situação em que se 
necessite extrair uma raiz cúbica ou 

.. quíntupla de um número qualquer, e 
não dispomos ,de um computador ou de 
uma máquina de calcular científica. Até 
mesmo se dispuselIDos apenas de uma sim
ples calculadora de quatro operações, essa 
tarefa será considerada, para a maioria das 
pessoas, quase impossível. Existem, entre
tanto, recursos de cálculo numérico que 
facilitam consideravelinenteesse tipo de 
cálculo, permitindo que se eJ;).contre <> re
sultado com a preçisão que se desejar. 
Um desses recursos do cálculo numérico 
é o método da iteração linear para resol
ver equações e que, para esse tipo de cál
culo, utiliza apenas as quatro operações. 
É lógico que uma calculadora de quatro 
operações, das mais simples, seria de muita 
ajuda. 

'Chefeda Seção Técnica dá Diretoria de Obras de Cooperação-
(DOC) - BraslÍia - DF . 

José Paulo Diéguez* 

2. O MÉTODO DA ITERAÇÃO 
LINEAR 

Seja reSolver a équação f(x) = O. O 
método da iteração linear consiste em ob" 
termos, a partir desta equação, uma outra 
do tipo x = g(x) e, atribuindo-se um valor 
inicial a x, calcular o valor de g(x) o qual 
será atribliído novamente a x, e assim por 
diante, de forma que, )terativamente, esse 
valor convergirá para oresultado desejado. 
Graficamente, esse procedimento corres
ponde a encontrar o ponto de intersecção 
da curva que represen~a a função g(x) com 
a reta y = x, cuja: abcissa coiriéide. com a 
raiz da equação f(x) = O que se deseja co-
nhecer. . 

Como exemplo, podemos calcular 
a raiz da equação eX-5x= úcom quatro 
casas decimais. Temos, 'portanto, nessa 
equação, f(x) = eX.,5x e a equação deitera
ção, x = g(x), pode ser ?CF eX /5. Atribuin
do-se o valorinicial zt?ropara x,'podemos 
calcular o valor de xqú'esatisfaz a equa
ção, conforme inostrll a tabela a seguir. 
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x eX / 5 

0,0000 0,2000 

0,2000 0,2443 

0,2443 0,2553 

0,2553 0,2582 

0,2582 0,2589 

0,2589 0,2591 

0,2591 0,2592 

0,2592 0,2592 

Portanto, a raiz da equação, com quatro casas decimais, é 0,2592. 

3. CALCULO DA RAIZ QUADRADA 

Seja calcular a raiz quadrada de um número m, a qual chamaremos de r, ou seja 
r= --.Jm. Se qJor o quadrado perfeito imediatamente superior a m, e a sua raiz exata for p, ou 
seja, p = ~q, temos que r = p-x, onde x é um valor fracionário (0~x~1) que representa a 
diferença entre a raiz desejada e o número inteiro imediatamente superior a ela (p). 
Temos, portanto, que 1'2= (p_X)2= m, ou ainda, p2-2px+X2= m. A equação de iteração escolhi
da será: 

p2_ m + x2 
x=----

2.p 

Atribuindo-se valor inicial zero para x no lado direito da expressão acima, e calcu
lando-se, iterativamente, os seus novos valores até que os dois lados da expressão tenham 
o mesmo valor, dentro da tolerância de erro desejada, podemos calcular o valor da raiz 
r=p-x. __ 

Por exemplo, seja calcular r = ~452,3, com quatro casas decimais. O quadrado perfei
to imediatamente superior a 452,3 é q = 484, cuja raiz é p = 22. Assim podemos montar a 
equação de iteração 

484 - 452,3 + X2 31 ,7 + X2 
x = -------= ----

2. 22 44 

Podemos, então, organizar a seguinte tabela: 
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X 31,7+x2 

44 

0,0000 0,7205 
0,7205 0,7323 
0,7323 0,7326 
0,7326 0,7327 
0,7327 0,7327 

Logo, a raiz procurada, com aproximação de quatro casas decimais, é r = p-x = 22-0,7327, ou 
seja, r =21,2673. 

4. CALCULO DA RAIZ CÚBICA 

Seja calcular a raiz cúbica de um número m qualquer, que chamaremos de r, ou seja 
r = 3»m. Se q for o cubo perfeito imediatamente superior a m, e p a sua raiz cúbica exata, 
seguindo a mesma linha de raciocínio do ítem anterior, temos que r = p-x, onde O~x~l. Logo, 
temos que r3 = (p_X)3 = m, ou ainda, p3-3p2X+3px_2_X3 = m. A equação de iteração pode ser 
obtida tirando-se o valor de x na equação anterior, ou seja: 

p3-m+3px_2_X3 
x = ----::----

3p2 

Por exemplo, seja calcular 3»678,4 com uma aproximação de 4 casas decimais . Te
mos, portanto, que m = 678,4 e o cubo perfeito imediatamente superior a q = 729, cuja raiz 
cúbica exata é p = 9. Podemos, então, montar a equação de iteração 

729-678,4+3.9.X2_X3 
x = --------= 

3.92 

e organizar a tabela seguinte para o cálculo iterativo: 

x 

0,0000 
0,2082 
0,2130 
0,2132 

0,2082 
0,2130 
0,2132 
0,2132 

Logo a raiz cúbica procurada, com quatro casas decimais, é t = 9-0,2132 = 8,7868. 
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5. CÁLCULO DE n -r.n PARA m E n QUAISQUER 

Seguindo os mesmos raciocínios anteriores, seja r = n-.rm e q = pn a potência n perfeita 
imediatamente superior a m. Logo, temos que x = p-r e rn= Cp-x)n. Desenvolvendo o binômio 
de Newton (p-x)n, temos: 

n 

(P-x)" = pn + L [(-1/. (i) .pn-i . Xi] = m, ou ainda, 
; = J 

n 

(p_X)n = pn - n. pn-l. X + L [(-I)i . (i). pn-l. Xi] = m, onde 
; = J 

n n! 
(i) = é a número binomial. 

(n-i)!. i! 

A equação de iteração pode ser obtida isolando-se o x na equação acima: 
n 

pn-m+L [(-I)i . (i). pn-l. xi] 
; = 2 

x = -------:------
n. p n- l 

Podemos notar que, para valores elevados de n, a expressão acima se toma muito 
complexa e o cálculo muito trabalhoso. Este inconveniente, no entanto, será praticamente 
eliminado no próximo item, quando apresentaremos uma otimização do método. 

Como exemplo, calcularemos r=5~923,6 com quatro casas decimais. temos que a 
potência perfeita de 5 imediatamente superior a 923,6 é q = 1024, cuja raiz quíntupla é p-4. 
Assim podemos montar a equação de iteração: 

5 

1024-923,6 + L [(_I)i. (i). pn-l. xi] 
; = 2 

x = ------------- = 
1280 

Podemos, então, organizar a tabela seguinte para o cálculo iterativo: 

92 

x 

0,0000 
0,0781 
0,0814 
0,0817 

100,4+640X:2-160x3+20x4-x5 

280 

0,0781 
0,0814 
0,0817 
0,0817 
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Logo, a raiz procurada será: 

r = 4 - 0,0817 = 3,9183. 

6. OTIMIZAÇÃO DO MÉTODO 

Como já foi observado e se pode verificar no ítem anterior, à medida em que ri 
aumenta, a equação de iteração se toma cada vez mais complexa, podendo até mesmo 
inviabilizar o cálculo da raiz por este processo. Pode-se, no entanto, eliminar esse inconve
niente se, em vez de alterarmos somente o valor de x na função de iteração, recalcularmos 
também o valor de p em função do seu valor anterior, aproximando-o cada vez mais do 
resultado procurado. O valor de x, naturalmente, a cada iteração, aproximar-se-á de zero e, 
quando atingir a tolerância de erro estabelecida, o último valor de p calculado será a raiz 
desejada. 

Nesse novo procedimento, portanto, inicia-se x com o valor Xo=O e p com o valor Po 
igual à raiz inteira da potência ri perfeita imediatamente superior ao número m do qual se 
deseja extrair a raiz. Em seguida calculam-se, iterativamente, os valores 

pn_ m 
I até que XI' 

n. pjnl 

atinja um valor dentro da tolerância de erro estabelecida, quando então Pj será o resultado 
procurado. 

Seja, por exemplo, calcular r = 7.y478-,8 com quatro casas decimais. A potência per
feita de 7 imediatamente superior a 478,8 é q = 2187, cuja raiz inteira exata é p = 3. Iniciando 
o processo com Xo = O e Po = 3, podemos montar a tabela seguinte para o cálculo iterativo. 

P. =PI-X I x.= 
P j7-478,8 

1 1 l- I 7. pj6 

1 3 0,3347 

2 2,6653 0,1899 

3 2,4752 0,0563 

4 2,4191 0,0043 

5 2,4148 0,0000 

A raiz procurada será, portanto, r = 2,4148, com a aproximação de 4 casas decimais. 
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7, CONCLUSÃO 

o método apresentado é mais uma curiosidade matemática do que uma ferramenta de 
cálculo de grande utilidade, se considerarmos os recursos de cálculo disponíveis atualmente, 
tais como os computadores e as diversas calculadoras científicas. Na década de 60 e até 
meados da década de 70, quando tais recursos eram de uso muito restrito, sem dúvida, ele 
teria sido de grande valia para aqueles que necessitavam fazer esses cálculos com frequencia. 
Entretanto, se o leitor, algum dia, precisar calcular uma raiz, impossibilitado de utilizar os 
modernos recursos existentes, dispondo apenas de uma simples calculadora de quatro opera
ções, este método poderá ser de grande utilidade. 

94 

@ A BIBLlEX quer levar suas publicações até você em'qualquer parte do Brasilou do 
; ~ ~ r exterior. sé você mudou de endereço, ou deseja fazerálguma alteração junto ao 
~ ~ .! t. nosso cadastro, preeríchapor favor o formulário abaixo indicando somente ' seu 
: .C!!JD ' ;.' nome'e a informação que deverá ser alterada', Obrigadol > . 

; ~ . 

: @ 
~ 
@ 

a 
~ 
(}!j) 

~ 
~ 
c::::J 

i d 
' GS 
" C:=:::\ . 
! .~. 

. ~ 
. ~ 

o REVISTA DO EX~RCITO BRASILEIRO o REVISTA MILITAR DE CI~NCIA E TECNOLOGIA 

BIBLIOTECA '00 EXÉRCITO . ..i' . ' 

Palácio Duque de Caxias - Praça Ouque de Caxias. 25 ~ AlaMarcOio Oias - 3° andar - Centro - Rio de Janeiro. RJ " CEP 20221-260 
Ligação Gratuila de todo o Brasil: (0800)23,8365 . . .' . 
Telefax: (021151.9,5569; E-mail: bibliex@ism,com,br 

REVISTA MILITAR DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA r:::~~ 

~ 
I 
( 



AGORA 
FICOU MAIS 
FÁCIL 
TORNAR-SE 
ASSINANTE! 

Basta remeter um 
cheque em nome de 
A DEFESA NACIONAL, 
constando no verso, 
a finalidade do mesmo. 
e V. receberá em seu 
endereço, os quatro 
números anuais. 

LIGUE GRÁTIS 
ir (0800) 238365 
E-mail:bibliex@ism.com.br. 

': 

ASSINATURA ANUAL 
. Brasir- R$15,OO 
Exterior - US$ 30,00 

Veja no final deste número, 
o PEDIDO DE ASSINATURA, 
com maiores informações 

" 



.. 

, 
! 



} 

~ l\-~ 
. , 

Com ·toda· 
excelência, 
a COPPE / UFF~J abre novos 
laboratórios e El pesquisa 
tecnológi.Cêl gElnhEI 'força no pElís 

•

,.ft .. , ·f'· ··,i "., 
. " rr ' 

. <ií , " 
)/~EC FINEP - - ;::;;... .. -r- .... ;./1 1:'" -.- ':',j -- -• - d. 

i PETROBRAS 

. Ministério da 
Educo'ção 
e Cultura FAPERJ 

Prefeitura da Cidade 
do Rio de Janeiro 

I . 



VOCÊ QUE É FAM 
Mantenha seu endereço atualizado. 

Temos sempre uma boa nova pra você. 
, 

ESCRITÓRIO REGIONAL OA FHE/POUPEX - CMl 

Paládo Duque de (oxias · Ala Crisliano Otoni -3D Andor· Centro -UP 20221-260 
Rio de Joneiro-RJ - Fone (021)253_8395 Fone e Fax (021)253_0860 

OUTRAS LOCALIDADES 

Emitórios Regionais junto aos comandos de Área e 
Representantes nos Orgonizoloes Militares do Exército 

AS~OtlO~CJD de Poupon~o 1.1 EmprO$tlmo 

Fundo de Apolo à Moradia 


