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N
o editorial do lU. trimestre da RMCT, depois de nos referirmos ao chamado 

. . imperialismo lingüístico "co"!o um dos efeitos nocivos da chamada "glo~ 

balização ", terminávamos com as seguintes palavras, talvez sibilinas: . 
" Vivendo no maravilhoso mundo da ciência e da tecnologia, morando . 

na companhia dos límpidos modelos matemáticos, nós - os da área cie"tífico~ 
tecnológica - corremos o risco de esquecer que; sendo brasileiros antes misino 
de sermos . engenheiros ou pesquisadores, temos o dever comum de cultivar o 
idioma pátrio. " 

Visto apenas sob o enfoque do período anterior, pareceria que se trata 
simplesmente de uma obrigação patriótica, uma colaboração que nós - enge
nheiros militares e civis a serviço dos objetivos científicos e tecnológicos do Exér
cito - teríamos que dar à defesa do vernáculo. /nfelizme~te, o problema subjacente 
é mais grave, razão pela qual nos sentimos compelidos, com certo desgosto, a 
tratar novamente do assunto. 

Acima escrevemos que o problema, entre nós, é mais,.grave porque, mais 
que uma desatenção para com uma das instituições nacionais (o que já seria 
assaz preocupante), o mau-trato da linguagem - escrita oufalada - acaba reve
lando uma espantosa dificuldade em expor idéias cldras, em mostrar um pensa
mento organizado, lógico e seguro em suas análises e conclusões. 

É com tristeza e preocupação quando lemos - por exemplo, no compêndio 
. de uma Tese de Mestrado ou de um Projeto de Fim de Curso - junto de erros 
gramaticais primários (tais como o do uso misturado dos pronomes da 3a pessoa 
do singular e da 2a do plural): frases de sentido ambíguo ou incompleto,' adjeti
vos e substantivos mal escolhidos, inadequados ao ·uso que deles se pretende; 
regências erradas de verbos, substantivos e adjetivos, etc. Tem-se a impressão de 
que o· autor do texto está ansioso p~ra se livreir de uma tarefa maçante, de um 
estorvo que atrapalhou o seu sossego. . . . . 
. Há um modo pragmático, tolerante, de tratar do assunto, e que é ·ode 
fazermf!)s vista grossa quando aqúele que comete taisfalhas têm, pelo menos, 
uma pressuposta competência técnica ou científica. A respeito dessa tolerância, 
quem sabe se não seria oportuno lembrar um f.ato que teria ocorrido no tempo 
em que o genialNorbert Wiener lecionava no M/T. Contam osbem informados 
que o Pai da Cibern;tic~ tinha o péssimo costume de apagar, seus charutos, quando 
ia de se~ escriióriopara a sala de aula, ' esfregando-os .nas paredes dos corredo
res daquele reSpeitável centro de ensino. e pesquisa. 

Com trdo o respeito à genialidade do grande Wiener, perguntamos: quem 
deu aos gênios o direito de agredir a boa e neces~ária . ordem âas coisas? E, 
terminand~, perguntamos ainda: se aos gênios não cabe'semelhalÍfedireito, p'ar 
que deveria ser ele concedido a nós outros? . . . 



Por incrlvel preço e buscando sempre oferecer aos seus leitores um elenco de obras atuais, a BIBLlEX lança o seu progralT,a para 1998, 
São 12 doze) excelentes livros a domicilio e de baixlssimo custo, além da vantagem de pagamento parcelado, 

COLEÇÃO GENERAL BENíClO 
1. únhões de Agosto - Barbara W. Tuchman 
Obra not~vel da historiografia contemporânea, Apresenta, em forma de narrativa liter~ria e estilo jornallstico, aspectos humanos e profissionais de estadistas, 
pollticos, estrategistas e técnicos, p'inçados à luz de feitos, fatos e comportamento ético-pragmático, A autora se propõe a compreender a inteligência do 
pensamento politico-estratégico-mllitar da Europa da se~unda 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 econômicos próprios, Trata-se de uma contribuição analltica e valiosa à 
pesquisa conjuntural de todo o intrincado processo dinâmico global, como o que se deparar~ a próxima geraç~o, 

3_ O Dia O - Stephen E. Ambrose 
O livro apóia-se em 1400 minuciosos depoimentos de pessoas que, de uma forma QU de outra, participaram da Operação Overlord, no perlodo da meia-noite 
de 5 para 6 até meia-noite de 6 para 7 de junho de 1944, Os depoimentos são integrados e analisados, a eles se I'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 f~ci 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 Estrat~gia -André Beaufre 
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 an~lises que apresenta, 

5. Formação do Oficial do Edrcito -Jehovah Moita 
O livro é, ao mesmo tempo, um ensaio de história e um debate de assuntos pedagó~icos, 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 criaçao, em 1810, da Real Academia Militar, 

6. Do Recôncavo aos Guararapes -Antonio de Seuza Junior 
Por ocasião dos festejos comemorativos dos 350 anos da vitória das embrion~rias 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 f~cil, descreve as estratégias e táticas 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. Mara Pedrosa 
No meio civil, clrculos universit~rios, pollticos e dentre o público geral é de se esperar que o livro seja 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 constituir~ em um marco na 
história da participação do Exército na vida nacional, 

8. Tempestade do Deserto - Frank N, Schubert e Theresa L Kraus 
~ a história da Guerra do Golfo (agosto de 1990 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, ll1as não fakarão civis 
dedicados ao estudo de História Militar capazes de o apreciarem, 

9. Democracia na Am~rica -Alexis de Tocqueville 
Embora publicado no inicio dó 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 democr~tico prevalentes na sociedade dos EUA no século passado, Trata-se de, um cI~ssico que vem 
preencher uma lacuna na estante da Coleção Gen Benlcio, 

. 10. O_-lIrasil e a Globalizaçilo - 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 Economics and P.olitical Science, de Londres, 

11. A Evoluçilo Militar do Brasil- Cel]. B, Magalhães 
Após uma apresentafão sobre as origens e transformações da guerra, o autor realiza um estudo das nossas instituições militares, examinando-as em cada 
perlodo histórico distinto, 'Compreensão e o justo julgamento da razão de ser da eficiência ou não do mecan:smo militar nacional, reclamam an~lise atenta das 
circunstâncias 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 
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ser, Maquiavel se refere, nela, a um universo s6cio-politico especifico e analisa fatos que lhe eram contemporâneos ou de ocorrência recente no encerramento 
do mundo medieval. Os comentãriosregistrados por Napoleão, em t 816, apresentados em notas de rodapé, vem complementar este cI~ssico escrito h~ quase 
cinco séculos, assegurando maior validade aps conceitos emitidos pelo florentino Maquiavel. ' 
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PESQUISA 

Simulação de Canais Rádio Móveis 

Alberto Gaspar Guimarães * 
Ernesto Leite Pinto** 

RESUMO 

Este trabalho descreve de forma objetiva os principais métodos de 
simulação disponíveis para o canal móvel. Procura-se realizar uma· 

compilação de diversos artigos sobre o tema e incluir uma análise crítica 
.das propostas. As técnicas são apresentadas e classificadas de acordo com 

o modelo utilizado para a caracterização do desvanecimento, sendo a 
referência principal o modelo GWSS-US pa~a canais variantes no tempo. 

1. INTRODUÇÃO 

A caracterização e modelagem do 
canal m,óvel recebem especial aten

. ção no âmbito da pesquisa de sis
temas de comunicações móveis, Isto se 
explica pelo fato de que as características 
de propagação deste meio de transmissão 
produzem grande parte dos problemas e 
limitações existentes nos sistemas móveis, 
tais como flutuação da envoltória do sinal 
e interferência entre símbolos. Portanto, 
uma análise dos mecanismos de propaga
ção e o estabelecimento de modelos mate
máticos do canal são importantes no sen-

• Departamento de Engenharia Elétrica - IME 
.. Campo de Provás da Marambaia 

tido de prover ferramentas para a estima
ção do desempenho destes sistemas e para 
a obtenção de alternativas ae projeto. 

No entanto, a complexidade dos 
canais móveis, em que se incluem éompo
nentes de difícil tratamento 'formal, com 
propriedades aleatoriamente variantes no 
tempo, dificultam muitas vezes o desen
volvimento de uma análise matemática 
adequada. Desta forma, a utilização de téc
nicas de simu1ação assume importância . 
fundamental, sendo praticamenteindispen'
sável no projeto e dimensionamento de sis
temas móveis. Mesmo quando é possível 
caracterizar matematicamente o problema, 
a simulação pode ter o importante papel 
de validar algumas hipóteses adqtadas . 



PESQUISA 

A base fundamental para a simulação em questão é um modelo apropriado para o 
canal, caracterizado como um sistema linear variante no tempo, em que sua resposta 
impulsionaI, aqui denotada por h('r,t) , depende do instante de aplicação do impulso (t-t) , e 
do instante de observação (t). Em geral, esta caracterização é desenvolvida em banda básica, 
sendo a resposta impulsionaI do canal representada por sua envoltória complexa. 

As diferenças entre as diversas técnicas de simulação existentes residem em boa parte 
nos modelos adotados para a representação de h(t,t). 

O modelo GWSS-US (do Inglês: "Gaussian Wide Sense Stationary - Uncorrelated 
Scattering") é indubitavelmente a referência mais importante na simulação de canais móveis, 
sendo amplamente utilizado em diversos trabalhos publicados. Neste modelo, admite-se que 
a resposta h(t,t) do canal é dada por uma coleção de processos estocásticos na variável t, 
indexados pelos valores de atrasos t. Considera-se que estes processos são estacionários em 
sentido amplo (WSS), gaussianos (G) e descorrelacionados entre si (US). A função espa
lhamento é a referência principal para a caracterização do tipo de desvanecimento produzido 
pelo canal. Esta função representa a densidade de potência da resposta do canal equivalente 
em banda básica em relação a duas variáveis (atraso e desvio de freqüência por efeito Doppler) . 
Em particular, utiliza-se ainda as densidades "marginais" nas variáveis de atraso e desvio de 
freqüência para se caracterizar o desvanecimento . Estas densidades "marginais" são 
referenciadas como perfil de potência por atraso (do Inglês: power delay profile) e peljil de 
potência Doppler (do Inglês: Doppler power spectrum) . 

Todavia, sob determinadas condições, é razoável supor a existência de limites para a 
aplicação do modelo GWSS-US. Por exemplo, pode-se admitir que a resposta do canal é 
estacionária (hipótese WSS), desde que o móvel permaneça confinado a uma área geográfica 
limitada (onde seja possível admitir que as propriedades do ambiente de transmissão são 
mantidas aproximadamente constantes)'. No que diz respeito à gaussianidade para as compo
nentes em fase e quadratura da resposta do canal, para sinais com intervalo de símbolo extre
mamente pequeno (sinais CDMA, por exemplo), esta hipótese pode, eventualmente, não ser 
plausíveF. , 

A inadequação do emprego deste modelo a determinadas situações motivou o desen
volvimento de novas alternativas para a caracterização de canais móveis, que deu origem a 
uma outra classe de modelos para emprego em simulação, denominados aqui de modelos 
"físicos". Embora apresentem uma maior complexidade para a implementação, estes mode
los se constituem em representações mais próximas dos mecanismos físicos existentes no 
canal. Por esta razão, pode-se dizer que a validade das hipóteses neles admitidas em geral não 
depende de propriedades específicas do sinal transmitido ou outras condições particulares de 
caracterização do cenário de transmissão. Sob este ponto de vista, sua utilização é menos 
restrita do que a do modelo GWSS-US. 

Observa-se que estas classes de modelos (GWSS-US e "físicos"), apesar de terem 
sido originadas nas décadas de 60 e 70, servem até hoje de base para um grande número de 
métodos de simulação do canal móvel. A grande diversidade de trabalhos propostos deve-se, 
principalmente, à busca constante por métodos de simulação ao mesmo tempo menos com-
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plexos do ponto de vista computacional e mais precisos no que se refere à reprodução das 
propriedades estatísticas previstas pelo modelo adotado. 

A partir de uma visão conjunta, é possível classificar, de forma sistematizada, as vári
as metodologias de simulação, bem como destacar as principais vantagens e desvantagens 
associadas a cada uma delas. Este trabalho pretende fazer uma revisão de alguns trabalhos 
recentes relacionados à simulação do canal rádio-móvel. 

2. CLASSIFICAÇÃO 

A Figura 1 ilustra a classificação aqui estabelecida para as diversas vertentes conside
radas, tendo como base o modelo adotado para a resposta do canal e a "quantidade" de ele
mentos do sistema de transmissão envolvidos na modelagem. 

I Simulação do Canal Rádio-Móvel 

GWSS-US / 

/ 

Simulação da Simulação 
Resposta do Equivalente de 

Canal Iso lada Canal e Filtro 
(A bordagem I) Passa-Faixa 

(Abordagem 11) 

/Desv. Plano//~esv. Sel:tivo 
em FrequencIa 

I 
I Recepção 

Perfil I I Perfil I Casada com o 

Contínuo Discreto Sinal 
Transmitido 

"Técnicas-Ferramen tas" 

Técnica Técnica 
de de 

Decomposição 
Harmônica 

Monte-Carlo 

I 

/ 

Modelos 

/ 
"Físicos" 

/ 

I I Simulação de 
Geração Geração e Modelo de 

Sistema de Sucessiva de Desaparecimento 

Transmissão Respostas de Raios ao 

em Tempo Instantâneas Longo do Tempo 

Discreto 
(Abordagem 111) 

I 
I 

Recepção 
Casada com o 
Sinal Recebido 

Figura 1 - Classificação dos Métodos Propostos para Simulação do Canal Móvel 
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A partir do modelo utilizado para caracterização do desvanecimento, pode-se distin
guir duas grandes categorias de trabalhos sobre a simulação do canal móvel: 

• Simulação baseada no modelo GWSS-US 

• Simulação baseada em modelos "físicos" 

2.1. Simulação baseada no modelo GWSS-US 

Em geral, os métodos deste grupo utilizam como referência, para gerar o desvaneci
mento, os momentos estatísticos de 2ª ordem descritos pela função espalhamento do canal. 
Além disso, admitem que os processos associados à variação da resposta com o tempo são 
gaussianos. Por esta razão, na grande maioria das técnicas de simulação baseadas no modelo 
GWSS-US, faz-se necessária a implementação de um algoritmo que gere processos estocásticos 
gaussianos estacionários, de média nula e formatação espectral particular. As técnicas deno
minadas de Decomposição Hannônica e Monte-Carlo podem ser aplicadas com este objeti
vo, atuando como "ferramenta" básica nos diversos métodos. 

A técnica de simulação de Monte-Carlo foi originalmente proposta em [3], sendo 
posteriormente estudada e utilizada em vários trabalhos acerca da simulação de sistemas de 
comunicações éom canais GWSS-US4,5 ,6,7 . Baseia-se em um modelo estocástico que reflete 
diretamente a estrutura de múltiplos percursos do canal móvel. A geração da resposta do 
canal é dada pela superposição linear de N percursos elementares (N é denominado ordem do 
modelo), individualmente caracterizados pelo valor de atraso, deslocamento Doppler e am
plitude complexa. 

Por sua vez, a técnica de Decomposição Harmônica, proposta em [8], baseia-se na 
decomposição harmônica de processos estocásticos para gerar a resposta do canal variante no 
tempo, 

Outra característica importante presente em alguns trabalhos que se baseiam no mo
delo GWSS-US diz respeito ao desenvolvimento de modelos para a simulação de "blocos 
compostos", isto é, a geração da saída equivalente do canal GWSS-US combinada com um 
ou mais "blocos" de um sistema de transmissão. Com base no sistema de transmissão equiva
lente em banda básica mostrado na Figura 2, pode-se distinguir 3 abordagens para a simula
ção no modelo GWSS-US. 

8 

III 

11 ..... - - - . - - . . . . . . . . . . . . . . .. - -......... ... .. ..... ... ~ 

Filtro 
Transmissão 

.. .. .... . ... .. ....... , , 

Canal 
GWSS -US 

_ ... ----_ ..... -- .. - .. . 
.. . ........ .. .. ...... . . . _- ....... - -- ... ...... -..... . 

n(t) 

Figura 2 - Modelo Básico para o Sistema de Transmissão 
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2.1.1 Simulação da Resposta do Canal Isolada (Abordagem I) 

Neste caso é gerada somente a resposta impulsionaI do canal. O método utilizado 
depende ainda do canal ser seletivo ou não em freqüência, e caso seja, do perfil de 
multipercursos ser contínuo ou discreto. 

A simulação de um canal com desvanecimento não seletivo em freqüência compreen
de, sob o modelo GWSS-US, a geração de um processo aleatório gaussiano, complexo, de 
média nula e espectro dado pelo perfil de espalhamento Doppler. As técnicas "ferramentas" 
(Monte-Carlo e Decomposição Harmônica) têm exatamente esta finalidade e podem ser dire
tamente aplicadas para esta simulação. 

A simulação de um canal seletivo em freqüência representa a situação mais geral de 
desvanecimento, na qual o canal apresenta variação de sua resposta ao longo do tempo, bem 
como "espalha" a energia do sinal transmitido em escala comparável ao intervalo de símbolo 
do sinal. A simulação pode ser realizada considerando o canal com valores de atraso distribu
ídos continuamente ou com valores fixos (discretos), de quantidade finita. 

A simulação do canal com perfil discreto é normalmente a opção adotada pois a com
plexidade computacional exigida é bem menor. O modelo utilizado é dado pela expressão 
abaixo 

K 

h(t,t)= LCXi(t)D(t-ti) 
i=I 

(1) 

onde cxi(t) e ti são, respectivamente, a amplitude complexa e o valor de atraso associados ao 
i-ésimo percurso, e K é o número de percursos proporcionados pelo canal. Com o modelo 
estabelecido na expressão (1), percebe-se que a representação natural para o canal móvel é 
um filtro transversal, com coeficientes variantes no tempo e espaçamentos fixos (invariantes 
no tempo). 

Devido à sua eficiência e relativa simplicidade, este modelo tem sido amplamente 
utilizado em simulações para a avaliação de desempenho de sistemas de transmissão digital. 
Um exemplo típico é o modelo estabelecido nas especificações do padrão Norte-Americano 
IS-54 para telefonia celular, em que se admite um perfil de atrasos composto por dois "raios". 

2.1.2 - Simulação Equivalente de Canal e Filtro Passa-Faixa (Abordagem lI) 

Vários modelos discretos para sistemas lineares vai·iantes no tempo foram desenvol
vidos por Kailath9 baseado no teorema da amostragem, e posteriormente estudados por Bello 1o 

para a caracterização de canais variantes no tempo. Dentre os modelos desenvolvidos, desta
ca-se, em trabalhos que tratam da caracterização de canais móveis, o que admite a limitação 
em faixa para a resposta do canal, ou que o sinal de entrada (ou de saída) tem sua faixa 
limitada por um filtro, como mostra a Figura 3, ou se tem: 

h(t, t) = h(t,t) * g(t) (2) 
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h(1:, t) 

~ I Canal 
x( t )\----i---.t~~f------.t~'__h_( 1:_, t_) -----'f----i--... ~ y( t) 

Figura 3 - Canal GWSS-US 
Combinado com Filtro Passa-baixas 
(Abordagem 11). 

sendo h('t, t) a resposta impulsionaI do canal h('t,t) combinado com um filtro g('t) passa
baixas, com função de transferência G(f) = 1, para Ifl ~ W /2, e G(f) = O, para Ifl > W /2. Admi
tindo-se que o espalhamento Doppler é desprezível em relação a W, pode-se aplicar o teorema 
da amostragem para a representação de h('t, t), obtendo-se: 

h('t,t) = :f hn (t)8( 't- ~) (3) 
11=-cx> 

onde os coeficientes h (t) são definidos da forma 
n 

A 1 A( n ) h (t)=-h - · t 
11 W W' . (4) 

A expressão (3) indica que o canal variante no tempo seletivo em freqüência, com 
perfil contínuo, pode ser representado por um filtro transversal com espaçmnentos iguais (1/ 
W) e coeficientes variantes no tempo. 

2.1.3- Simulação de Modelo de Sistema de Tx. em Tempo Discreto (Abordagem III) 

Nesta abordagem, a simulação se baseia em modelos equivalentes que englobam qua
se todos os componentes de um sistema de transmissão. O canal GWSS-US é considerado 
como parte integrante deste sistema, e suas propriedades estatísticas exploradas para o desen
volvimento do algoritmo de simulação. Considera-se como entrada os símbolos gerados pelo 
modulador, e gera-se a saída equivalente do sistema envolvendo os filtros de transmissão e 
recepção, ruído, amostrador; e a resposta do canal GWSS-US , conforme mostrado na Figura 
2. Dois enfoques. são considerados: receptor casado com o sinal recebido e receptor casado 
com o pulso transmitido. 

A configuração na qual se utiliza um filtro casado com o sinal recebido foi inicialmen
te analisada por FORNEY [11], e cOlTesponde à estrutura parcial de um estimador ótimo (no 
sentido de máxima verossimilhança) para uma seqüência digital na presença de IES, ruído 
branco gaussiano aditivo e canal conhecido. O modelo equivalente que serve de base para a 
simulação constitui-se em um filtro FIR com coeficientes variantes no tempo e espaçamentos 
múltiplos do intervalo de símbolo (T)4,7 
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Deve ser observado que, a rigor, um algoritmo de simulação baseado neste modelo 
não poderia abordar uma transmissão em canal aleatório, a menos que seja utilizado para 
estabelecer um limitante de desempenho, supondo um caso ideal em que o receptor é pel-fei
tamente casado ao sinal recebido. 

Para as técnicas de simulação que consideram um filtro de recepção fixo, com taxa de 
amostragem igual à de símbolo, é possível demonstrar4

•
6 que o modelo equivalente para o 

sistema de transmissão apresentado na Figura 2 pode ser dado por um filtro FIR com coeficien
tes variantes no tempo e espaçamentos múltiplos do intervalo de símbolo, tal como para a 
configuração com filtro casado ao sinal recebido. No entanto, esta proposta se mostra mais 
flexível que a anterior, uma vez que é possível utilizá-la para um sistema que tenha na recep
ção um filtro de qualquer natureza. Além disso, observa-se que este modelo pode ser utiliza
do para a simulação de sistemas de transmissão com taxa de amostragem múltipla da de 
símbolo. 

2.2. Simulação baseada em modelos físicos 

Esta abordagem é empregada principalmente para sistemas faixa-larga (sistemas 
CDMA, por exemplo), em que o intervalo de símbolo do sinal transmitido é significativa
mente menor que o espalhamento de atrasos do canal, de modo que a resolução de atrasos no 
receptor se torna bastante elevada, e diversas versões atrasadas do sinal passam a ser indivi
dualmente discriminadas. Nestes casos o modelo GWSS-US não seria adequado, uma vez 
que ele atribui a resposta do canal (associada a um valor de atraso fixo) à combinação de 
diversas versões atrasadas do sinal, com valores de atrasos muito próximos entre si, a ponto 
de não serem discriminados no receptor. 

Instantaneamente, a resposta do canal em banda básica neste modelo é dada pela se
guinte expressão 

K 

h t Ct) = I, A k8( 't - 'tk )e j8k 

k=l 
(5) 

onde 'tk, Ak e <Pk representam, respectivamente, o valor de atraso, a amplitude complexa e o 
desvio de fase associados ao k-ésimo percurso; e K é o número de percursos proporcionados 
pelo canal no instante t* . O meio de propagação é portanto descrito pelo conjunto de variá
veis aleatórias {ai' 8 1, 'tI' a2, 't2 ... } 11 ' {ai' 8 1, 'tI' a2, 't2 ... } 12 ' .... , cujo comportamento esta
tístico deve ser estudado para a caracterização do desvanecimento. 

A expressão acima não deve ser confundida com (1), que define a resposta de um 
canal GWSS-US com perfil discreto de valores de atraso. Naquele caso, os valores de atraso 
eram considerados invariantes no tempo, e determinados a partir de um comportamento mé
dio do canal dado pelo perfil de potência por atraso. Além disso, em O), o modelo estatístico 

* na expressão (5). para simplificar a notação. a dependência destes parâmetros com t não é explicitada 
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das amplitudes (Rayleigh) admite a composição de diversas versões atrasadas do sinal, com 
valores de atraso próximos entre si. 

Pode-se destacar na literatura duas técnicas de simulação que se baseiam neste mode
lo: a técnica desenvolvida por HASHEMI em [12] e IWAI et alli em [2]. 

A base da simulação desenvolvida por HASHEMI consiste em gerar sucessivas res
postas instantâneas do canal, com propriedades estatísticas muito próximas às verificadas no 
extenso trabalho de medidas realizado por TURIN et aI. em [13]. O modelo simulado pode 
ser associado a um experimento hipotético, no qual um móvel adquire amostras da resposta 
do canal ao longo de vários pontos de um percurso, como mostra a Figura 4(a). Para cada 
ponto, representa-se a resposta impulsionaI do canal instantaneamente (equação (5)), tal como 
o mostrado na Figura 4(b). A resposta do canal ao longo do tempo fica, portanto, caracteriza
da pelo "conjunto" de respostas instantâneas mostrado na Figura 4( c) 

L----'I L 

(a) 

Figura 4 - (a) Móvel adquirindo 
amostras da resposta do canal ao 

longo do tempo; (b) Exemplo de 
resposta instantânea do canal 

obtido em um ponto da trajetória; 
(c) Seqüência de respostas 

instantâneas obtidas ao longo da 
trajetória. 

(b) 

h('l".t) 

r---------~~--L-----------+2 

A-----~--~~--------~~~~4 

(c) 

A preocupação maior, nesta técnica, é atribuir um modelo estatístico adequado à dis
tribuição dos valores de atrasos, à correlação entre parâmetros de respostas instantâneas adja
centes e à correlação entre parâmetros de uma mesma resposta instantânea. 

A técnica de IWAI, por sua vez, considera que o surgimento de raios ao longo do 
tempo é governado por um processo de Poisson, com taxa N/ilT, onde N e ilT representam, 
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respectivamente, o número médio de raios contidos em uma resposta instantânea e o tempo 
médio de sobrevivência de cada raio. Assim sendo, a separação temporal entre o surgimento 
de dois raios consecutivos é determinada por uma variável aleatória, t ,com fdp exponencial 

g 

dada por 

N -Ntg 
p(t ) = -exp(--) 

g L"iT L"iT 
(6) 

Além disso, neste modelo, atribui-se um período de sobrevivência para cada raio, 
determinado por uma variável aleatória, t

s
' com fdp exponencial e valor esperado L"iT, ou seja 

(7) 

Modelando-se a geração e duração dos raios desta forma, pode-se provar que em um 
determinado instante de tempo, o número de raios existentes em uma resposta instantânea 
(variável K na expressão (5» é uma variável aleatória com distribuição de Poisson. 

3. CONCLUSÕES 

Este trabalho desenvolveu uma análise conjunta dos métodos de simulação disponí
veis para o canal móvel, produzindo, como resultado, uma classificação das diversas propos
tas . Procurou-se destacar as principais vantagens e desvantagens associadas a cada uma das 
alternativas, bem como o tipo de aplicação à qual se destina. 

A Figura 1 ilustra a classificação estabelecida aqui para os métodos de simulação. 
Destaca-se, nesta figura, a existência de duas principais classes de modelos, GWSS-US e 
"modelos físicos", os quais diferem entre si pelas hipóteses admitidas para a caracterização 
da resposta do canal. Identificou-se três diferentes tipos de abordagem sob o modelo GWSS
USo A abordagem I representa os métodos que procuram simular a resposta do canal propri
amente dita, enquanto que as abordagens II e III caracterizam-se por implementar técnicas 
semi-analíticas, que incluem simulação e análise para a geração do canal inserido em um 
sistema de transmissão. 

Alguns trabalhos complementam a análise realizada aqui, e estabelecem comparações 
entre as diversas técnicas e modelos por meio de simulação e/ou desenvolvimentos matemá
ticos. Em [14] e [15] realiza-se uma avaliação de desempenho de algumas técnicas apresen
tadas neste artigo, com base em critérios relacionados a "precisão" e esforço computacional. 
Em [15] desenvolve-se ainda uma análise para o modelo "físico" de chegada dos raios (mo
delo de Poisson), a fim de demonstrar a convergência entre este modelo e o modelo GWSS
US. Com base nesta demonstração é possível concluir que a gaussianidade da resposta do 
canal depende, basicamente, da taxa de chegada das cópias atrasadas e do intervalo de símbo
lo do sinal transmitido. 
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Paramétrica por Filtragem de Kalman 
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1. INTRODUÇÃO 

A filtragem de Kalman é uma fer
ramenta útil na identificação para
métrica. A implementação é feita a . 

partir do conhecimento de seqüências dos 
sinais de excitação e de saída do sistema a 
identificar. Contudo, uma pobre identi
ficação pode resultar caso não seja esco
lhido um adequado conjunto de medidas 
[1] . Este trabalho tem por objetivo inves
tigar um critério a ser imposto ao sinal de 
entrada para que se garanta uma efetiva 
iden ti fi cação. 

A estratégia visa utilizar a resposta 
a um ruído branco de um filtro linear como 
excitação do sistema a ser identificado. A 
idéia é ajustar o filtro de maneira a gerar 
um sinal que proporcione uma rápida 
convergência da matriz de covariância do 
erro de estimação paramétrica. Nessa 
hipótese a utilização do critério inverso ao 

• Cap QEM . MSc - Prof. IME 
•• Cel R/1 - Dr. - Prol. IME 

da síntese de controle robusto "Parameter 
Robust Control by Bayesian Identification" 
(PRCBI) [2,3,4,5,6] pode auxiliar no ajuste 
e melhorar a identificação de um sistema 
invariante. 

2. IDENTIFICAÇÃO COMO UM 
PROBLEMA DE FILTRAGEM DE 
KALMAN [1] 

Seja o seguinte sistema do tipo 
·ARMA: 

Yk + a}Yk - l + ... + Cl nYk-n = 

(2.1) 

A partir do conhecimento, em 
tempo real ou não, do conjunto de entradas 
{u

k
} e das respectivas saídas {Y

k
}, é 

possível estimar os valores dos coe
ficientes a. e b. utilizando um filtro de 

I I 

Kalman . 
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Primeiramente considera-se que o sistema (2.1) está sujeito a ruídos do sensor de 
medidas e que a transição do vetor de parâmetros 8 = [aI ... an bI .. . bm] f está 
sujeita a perturbações aleatórias: 

(2.2) 

onde {w/il } e v
k 

são considerados processos gaussianos, brancos, de média nula e 
independentes. É considerada também a independência entre {w/l } e {w/ il } para i 7:- j. 

Assim o modelo (2.2) pode ser rescrito na forma de estado, onde este passa a ser o 
vetor de parâmetros 8 : 

8k+1 =!(n+I11):t(n+I11), 8k +wk 

F 

Yk = ~-Yk-l -Yk-2 Uk-mJ8 k +vk 
v~--------------------~ 

H( 

onde F = I é a matriz de transição de estados e H I a matriz de saída. 

Para se aplicar a teoria de filtragem de 
Kalman ao modelo (2.3), quando o sistema (2.1) é 
invariante, a variância Qk = E[ wk wk I] é considerada 
nula e o valor da variância Rk = E[v/] é escolhido 
com base no que se conhece do sensor de medida. 
Assume-se também que 8 o é um vetor de variáveis 
aleatórias de valor estimado 80/ 0, 

A Figura 1 ilustra o algoritmo do Filtro de 
Kalman a ser utilizado, onde x = 8 e 

Fk = 1. 

L.~L = Fk_1 L.k-y,; _1 F I k- I + Qk- I 

Kk = L. 5{~ 1 Hk [H
I 
k L.K, Hk + Rk ri 

L.5{ = [I - Kk HI k] L.K, 

(1) 
(2) 
(3) 
(4) 
(5) 

Figura 1 - Fluxograma do Filtro de Kalman discreto. 

(2.3) 
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3. A SÍNTESE PRCBI [2, 3] 

A síntese PReBI é uma síntese de controle robusto paramétrico, desenvolvida 
recentemente (1991), que explora o fato de que uma má qualidade de identificação paramétrica 
é geralmente associada a um sistema que apresenta excelentes qualidades de estabilidade. 

O método PReBI utiliza a mesma estrutura de controle a malha fechada do método 
Linear Quadrático Gaussiano (LQG), mostrada na Figura 2. O sistema SUl) é representado 
pelas matrizesA, B e C, do modelo de estado, dependentes de um vetor paramétrico fl, incógnito 
ou variável. O filtro de Kalman é ajustado sobre o valor nominal, conhecido a priori, flo. O 
regulador é caracterizado por uma matriz de ganhos Kc' 

LI 
- k 

ç Estrutura LQG 
- k 

Programação não linear 

Figura 2 - A síntese PRCBI. 

Cálculo de: 

O objetivo fundamental da síntese PReBI consiste na pesquisa das matrizes de ganho 
do filtro de Kalman e do regulador (Kc) que conduzem à pior qualidade de identificação 
paramétrica em malha fechada. Assim a dinâmica de malha fechada, para os ganhos calculados; 
será robusta em relação à variação paramétrica. A medida de robustez é, portanto, influenciada 
pelas matrizes D (matriz de entrada do ruído ç da planta), Q (matriz de covariância do ruído 
da planta), que é função de D, e R (matriz de covariância do ruído 11 das medidas), que 
determinam o ganho do filtro de Kalman, e pela matriz Kc dos ganhos de realimentação dos 
estados estimados. 

Pode-se mostrar que a qualidade da identificação Bayesiana está associada à ma
triz de covariância do erro de estimação paramétrica (Geo)' Uma medida desta qualidade, 
que constitui o critério de robustez J

r
, pode ser obtÍda pelo traço da inversa desta 
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matriz: J;t' T r (G 00-
1
). O critério de robustez da síntese PRCBI consiste da minimização deste 

traço. Os ~lementos diagonais da matriz são obtidos a partir da solução, para cada elemento, 
de três equações matriciais auxiliares da formaX = 1XW + Y, onde as matrizes T, W, e Y depen
dem c).e ganhos e de covariâncias calculadas por filtros de Kalman em regime assintótico [2]. 

O robustecimento em relação ao conjunto de parâmetros incertos deve conduzir a um 
controlador capaz de sustentar a estabilidade do sistema para uma larga faixa de variação 
paramétrica em torno dos valores considerados nominais . 

4. A SÍNTESE PRCBI COMO AUXÍLIO NA IDENTIFICAÇÃO POR FILTRAGEM 
DEKALMAN 

Desde que exista um conjunto de parâmetros para os quais se deseja calcular o Índice 
que mede a qualidade de identificação Bayesiana, a síntese PRCBI pode ser aplicada a sistemas 
de malha aberta. No entanto, para que se possa conduzir o processo de otimização, o modelo 
deve conter, além de tais parâmetros, elementos passíveis de ajuste, de maneira a constituírem 
as variáveis de projeto, das quais depende a função custo. 

Essa idéia pode ser ilustrada pela Figura 2. Supondo a inexistência da realimentação 
(observador e regulador) resta como variável de projeto a matriz D, que determina os zeros 
do sistema. Em suma, ao minimizar J

r
, a síntese procura alocar os zeros de malha aberta de 

forma a prejudicar a identificação Bayesiana de 8. 
Como a identificação Bayesiana é feita por um banco de filtros de Kalman em paralelo, 

ajustados em vários pontos do espaço paramétrico discretizado< I) [1, 2], existe uma ligação 
entre a qualidade da identificação Bayesiana e a qualidade da identificação feita pela filtragem 
de Kalman, apresentada na Seção 2. Então, a utilização da síntese PRCBI de forma inversa, 
ou seja, maximizando o custo J

r
, pode contribuir para uma efetiva identificação pelo método 

descrito naquela Seção. 
Contudo, nem sempre se pode interferir ou fazer ajustes num sistema do tipo "caixa 

preta", do qual se conhece o modelo nominal. Por isso vamos considerar um filtro linear em 
cascata com o sistema desconhecido e submeter o filtro aos ajustes. 

A síntese PRCBI admite a hipótese do conhecimento a priori do modelo nominal de 
um sistema que foi modificado de maneira desconhecida por um motivo qualquer. 
Consideremos que esse sistema seja o (2.1) com m = 11 =2, descrito agora pela sua função de 
transferência discreta: 

G(z) 
Y(z) 

U(z) = ( 4.1) 

1 ANDERSON & MOORE. Optimal Filtering. (Ver Capítulo 10- Parameter Identification and Adaptative Estimation. em particular Fig. 10.1-1) 
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Ou , na forma de estado: 

(4.2) 

onde o vetor de parâmetros desconhecidos seja 8 = [ai a
2 

b
l 

b
2
Y-

Seja o filtro linear discreto H(z) = Z(z)/~(z) de mesma dimensão do sistema (4.1), 
representado pela sua forma de estado: 

r f 10 - a2 l f I ~ 2 l 
~ xk + 1 = II - a1 J Xk + l ~I J ~k 
lZk = [o l] x{ 

(4.2) 

Considerando os elementos em cascata, a entrada do sistema é igual à sarda do filtro, 
ou seja, Uk = Zk . Assim o sistema global pode ser escrito numa única forma de estado aumentada 
com entrada ~k e saída Y

k
: 

r 10 -a2 o o l 1~2 l 
I I 1 o I I I -aI O I ~J I~ Ja =1 I x a 
xk+1 lo b2 O -a2 I k +1 O I k 

I 
lo bl I -(lI J l O J 

v '---v-' (4.3) 
A(8) D 

lYk = [O O O 1] xí: + vk 

onde ~k e v
k 

são processos gaussianos , brancos , de média nul a e independentes, sendo ~k 
suposto gerado em laboratório a fim de excitar o sistema global. 

O sistema (4.3) enquadra-se naquele da Figura 2 sem levar em conta a realimentação. 
As variáveis de projeto consideradas para aplicação da síntese PRCBI são ai ' a

2
, /3

1 
e /3

2 
e 

algumas estão presentes também na matriz A. 
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5. RESULTADOS 

Foram considerados os seguintes valores para aplicação da síntese PRCBI ao sistema 
(4.3): 

• vetor paramétrico nominal: 8 o = [-1.5 0.54 4 -IY; 
• variância do ruído de medidas: R = 0.001 ; 

• variância do ruído de entrada: Q = 10. 

Como resultado da minimização do custo PRCBI inverso (1/J,), obteve-se dois 
conjuntos de valores de variáveis de projeto: um correspondente ao custo mínimo e outro a 
um não-mínimo. Procedeu-se dessa forma a fim de facilitar a comparação da qualidade de 
identificação proveniente da excitação de dois conjuntos de entradas do sistema. As vari áveis 
projetadas pelo valor mínimo (melhor qualidade) correspondem a a) = 0 .8070, 
a

2 
= 0.9998, /3) = -464.0540 e /3

2 
= -464.0541. O filtro digital implementado com estes valores 

e excitado com um ruído branco gerou a saída z(l\ da Figura 3. As variáveis projetadas para 
um custo inverso não-mínimo (qualidade deteriorada) correspondem a a) = 0.5585 , 
a

2 
= 0.9991, /3

1 
= 0.9395 e /3

2 
= -0.9395. A saída :c(2)k da Figura 3 foi gerada pelo filtro excitado 

com o mesmo ruído e com estes novos valores projetados. 

50 

40 

30 

20 
N 
<U 10 "O 
' iü 
f/) 

o 

-10 

-20 Figura 3 - Saídas do filtro linear. 

-30 

-40 
o 5 10 15 20 

k 
z(l ) 

k 
Z (2) 

k 

As saídas do filtro foram utilizadas como entradas do sistema (4.2) perturbado como 
a seguir: 

(5 ,1) 
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onde p = 1.2 determina um vetor paramétrico perturbado e = [-1.25 0.648 4.8 -0.833)1 a ser 
identificado. As saídas y/J relativas às entradas z/J são mostradas na Figura 4. 

200,----___ -,--___ --,-___ ~---~ 

Figura 4 - Saídas do sistema. 

150 

100 

_,::V~ 
o 5 

___ y(l) 
k 

15 20 

(2) .. .... .... Y k 

A Figura 5 mostra o resultado da estimação paramétrica para as duas hipóteses 
discutidas e também para um ruído branco na entrada do sistema. Os estimadores convergiram 
para os seguintes valores em k = 20: 

• z{] ) . k . 

• Z{2\: 
• ruído "branco: 

ê =[-1.25000.64804.8000-0.8333)1 
ê =[-1.1136 0.5724 4.5408 -0.472l]1 
ê =[-1.2140 0.6219 4.5134 -0.6259]/ 

5~~==~~==~~==~~==~~ 
I ~ -- - -~ - }~ 

~ 4 

Estimação para Z(l )k 

como entrada 

Estimação para Z (2)k 

como entrada 

Estimação para ruído branco 
como entrada 

u 
ro / .' 
E 

* 3 Cf) 

e 
ãí 
E 2 ,ro 
~ 
o. 

-2!c-----';-~-___;.-""-;',;----.;'-;-____7c;c____:;';;,____:d 
2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 

k 

Figura 5 - Estimação dos parâmetros pelo filtro de Kalman. 
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A estimação com ruído branco na entrada do sistema teve melhor convergência em 
relação a z(2\. Porém, a entrada Z(l )k proporcionou excelente estimação, como era esperado. 

As Figuras 6 e 7 confirmam o resultado anterior, embora para os primeiro passos (até 
k = 7) exista uma discrepância entre os valores teóricos (Figura 6) e os valores práticos (Figura 
7) relativos a Z(2)k' e ruído branco. 

"(3.. 
cu 
E 

.~ 

Q) 

Q) 
TI 

g 
Q) 

o 
TI 

:> o 

4 

~ 2.5 
TI 
o 
o-
~ 2 

1.5 

0.5 

~. 

--- Evolução para Z(l )k 

como entrada 

E I - (2 ) ........... vo uçao para z k 

como entrada 

o 2).--47------!lf----a---lo12--14--:(61820 
k 

- - - - - Evolução para ruído 
branco como entrada 

Figura 6 - Evolução do traço da matriz de covariância do erro de estimação. 

--- Evolução para Z(l)k 

como entrada 

.......... Evolução para Z(2)k 

como entrada 

- - - - - Evolução para ruído branco 
como entrada 

(/) 

o 
TI 
(/) 
o 
~ 20 
TI cu 
:J 
O' 

1"'-.. \ 

1 \ 
1 \ 

(/) 

.g 15 I \ 
cu 
~ 1 \ 
(/) 

10 1 \ 
1 \ 

1 . . ..... \ 
, . \ 

\. 
"'-.. _- . 

~---'4;--------";6'---8---1 o-_:12-_.:..··_~~-=16·_-_·_-18==-.:··20 

k 

Figura 7 - Evolução da soma dos quadrados dos erros de estimação. 
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A Figura 8 ilustra uma pobre identificação procedida pela excitação do sistema através 
de um degrau aplicado em k = O. Observa-se que houve uma boa excitação dos pólos do 
sistema, pela convergência de ai e a2, porém o zero (b

l 
e b2) não foi identificado. 

2 ,----------r-_-==-=--=-=~-~-~-~~~;,-~-··-~····-~--=-·-A=F'-·· -~-···-= ... _=--~. =-=.'9 
Cf) 

o 
"lil 1.5 
E 
1] 
Ql 

-1 

b1 = b2 = 1.9772 

â2 = 0.6482 

â1 = - 1.2513 

-2~-~5----~1~O----~15~---~20 

k 

Figura 8 - Estimação dos parâmetros com excitação em degrau (u = 50). 

6. CONCLUSÕES E PERSPECTIVAS 

É possível calcular, através da síntese PRCBI, uma seqüência de entradas que facilita 
a identificação por filtragem de Kalman de um sistema perturbado, do qual se conhece a 
priori o modelo nominal. 

No exemplo utilizado verificou-se que a função custo PRCBI e o traço de L,k/k estão 
relacionados. Esta relação deve ser investigada com maior profundidade pois a dificuldade 
em se computar o traço de L,k/k é menor para sistemas com poucas entradas e saídas e muitos 
parâmetros. Caso venha a se concluir sobre a equivalência dos dois índices, a síntese PRCBI 
poderá ser simplificada, e o novo índice poderá servir para o cálculo de controladores 
parametricamente robustos . 
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Modelagem AR aplicada a 
Receptores MLSE adaptativos 

laraá F Galdino* 
Ernesto L. Pinto* 

RESUMO 

Neste artigo aborda-se a escolha de modelos racionais do tipo autoregressivos 
(AR) para aplicações em receptores MLSE (Maximum Likelihood Sequence 

Estimation) adaptativos, os quais vêm sendo investigados objetivando-se futuras 
aplicações em sistemas de comunicações digitais móveis. Avalia-se, através de 

simulação computacional, a variância do erro de predição produzido pelo 
emprego de modelos AR de diferentes ordens na modelagem do canal, 

considerando-se formato de espectros Doppler e valores de taxas de amostragem 
típicos da aplicação em questão. Os resultados obtidos indicam que o modelo 
AR(l) produz elevados erros de predição, justificando o desempenho pobre 
de receptores nele baseados. Por outro lado, verifica-se que o modelo AR(2) 

se mostra o mais adequado. A avaliação de desempenho de receptores 
MLSE adaptativos baseados no modelo AR(2) é considerada num artigo 

complementar a este. 

1. INTRODUÇÃO 

T
écnicas de recepção MLSE adap
tativas têm despertado o interesse de 
renomados pesquisadores e sido 

objeto de inúmeras pesquisas, principal
mente em aplicações que envolvem canais 

* Instituto Militar de Engenharia - DE/3 

caracterizados pelo efeito de desvane
cimento por múltiplos percursos, como por 
exemplo em comunicação de dados sem fio 
e telefonia móvel [1-5]. Nestes casos, devido 
à natureza variável e aleatória dos canais, os 
receptores MLSE adaptativos proporcio
nam melhor desempenho do que as técni
cas de recepção convencionais, as quais 
admitem modelo de canal invariante [6]. 
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Apesar da melhoria de desempenho propiciada pelos receptores MLSE adaptativos 
em relação as técnicas de recepção convencionais, resultados de simulações desses esquemas 
evidenciam uma certa ineficiência nas aplicações em que a resposta impulsionai (RI) do 
canal varia rapidamente com o tempo (desvanecimento rápido) [7]. Nesses casos, os sistemas 
de transmissão possuem baixa vazão, devido ao periódico uso de seqüências de treinamento 
para obter novas estimativas de canal durante o processo de recepção. Além disso, o 
desempenho, expresso em termos da probabilidade de erro de bit (PEB) em função da 
razão E/No' são caracterizadas pelo efeito de probabilidade de erro irredutível. Recentes 
pesquisas realizadas nessa área procuram otimizar o processo de recepção para contornar 
estes problemas [8-9] . 

Nos esquemas de recepção MLSE adaptativos a RI do canal é estimada e atualizada 
por algoritmos de filtragem adaptativa (APA). Para tal, os APA utilizam como entrada os 
símbolos detectados. Em função desta dependência, uma pequena seqüência de símbolos 
errados pode determinar uma perda irrecuperável no acompanhamento do canal , o que, por 
sua vez, provoca o surgimento de novos erros. Uma das estratégias para amenizar este problema 
seria modelar estatisticamente os erros ocorridos no detetor para otimizar o esquema de 
filtragem . No entanto, tal abordagem é extremamente complicada face à dependência desses 
erros com as estimativas passadas da própria RI do canal. Outra alternativa é utilizar um AFA 
robusto a esses efeitos. 

Uma das possibilidades para se obter um esquema AFA robusto é incorporar no 
esquema de filtragem alguma informação a priori sobre o canal, como o seu modelo estatístico. 
Esta estratégia pode ser adotada em algoritmos baseados no filtro de Kalman (FK) [13], ao 
passo que não podem ser utilizadas em esquemas de filtragem convencionais: Least Mean 
Square (LMS) e Recursive Least Squares (RLS) [13]. 

Esta estratégia para melhoria de desempenho da recepção MLSE adaptativa diante 
de desvanecimento rápido tem sido investigada em diversos artjgos publicados recentemente 
[1-2]. Nestes trabalhos o canal de comunicação é modelado por processos autoregressivos 
de primeira ordem (AR(1)). Pelos resultados apresentados em [7], obtidos a partir de um 
estudo comparativo entre esquemas de recepção MLSE adaptativos que empregam filtragem 
LMS e FK, indicam que a melhoria de desempenho proporcionada pelo primeiro em relação 
ao segundo não justifica o aumento da complexidade do receptor. Além disso, em certos 
casos, observa-se até um melhor desempenho de esquemas baseados no algoritmo de 
filtragem LMS. 

Neste artigo, procura-se avaliar este comportamento aparentemente inesperado com 
maior profundidade. Avalia-se o ajuste do modelo estatístico AR de ordem p (AR(p)) em 
relação aos propostos para modelar o efeito físico de canais com desvanecimento de múltiplos 
percursos. Em particular, avalia-se o ajuste do modelo AR(1), o qual tem sido freqüentemente 
adotado para modelar o canal de comunicação. Os resultados obtidos, podem ser interpretados 
como quantificadores da perda de informação resultante da adoção de um dado modelo nos 
esquemas de recepção de seqüências de símbolos que envolvem FK. 

O restante deste artigo esta organizado da seguinte maneira: o modelo do canal WSS
US é apresentado de forma sumária na Seção lI, a discussão acerca do modelo estatístico do 
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canal em tempo discreto e os resultados das simulações são apresentados na Seção III e, 
finalmente, na Seção IV são apresentadas as conclusões do trabalho. 

2. O MODELO DE CANAL WSS-US 

o canal caracterizado pelo efeito de múltiplos percursos é modelado como um sistema 
linear variante no tempo, caracterizado por um forma de onda complexa h(t; 't), que representa 
a resposta em banda básica no instante t a um impulso aplicado em t-'t. 

A grande maioria dos trabalhos que propõem técnicas para simular a RI do canal 
procuram reproduzir as propriedades estatísticas sintetizadas no modelo WSS-US (Wide Sense 
Stationary - Uncorrelated Scattering) [10]. 

De acordo com o modelo WSS-US, para um determinado valor de retardo 'to ' h(t;10) 

representa um processo estocástico estacionário em sentido amplo. Além disso, admite-se 
que os processos h(t;1) e h(t;'t) são descorrelacionados para i =I- j. Essas duas suposições 
justificam o nome dado ao modelo. 

Adotando-se o modelo WSS-US, o canal pode ser caracterizado por uma função 
bidimensional conhecida como função espalhamento, que permite avaliar os espalhamentos 
realizados pelo canal nos domínios do tempo e da freqüência. As "marginais" dessa função, 
obtidas por integração em todo o domínio de cada uma das variáveis são denominadas perfil 
de intensidade de atraso e perfil de espalhamento Doppler. Os perfis assim obtidos, possibilitam 
a extração de parâmetros que quantificam os efeitos provocados pelo canal. Em particular, do 
perfil de intensidade de atrasos obtém-se a banda de coerência e do perfil de espalhamento 
Doppler obtém-se o tempo de coerência do canal. 

A banda de coerência do canal representa a faixa de freqüência onde o desvanecImento 
é bem correlacionado. Se o sistema de transmissão ocupa uma faixa de freqüência igualou 
inferior a banda de coerência do canal o desvanecimento é dito plano [6], do contrário é 
classificado como seletivo em freqüência . Já o tempo de coerência do canal representa o 
intervalo de tempo no qual a RI do canal se mantém bem correlacionada. Este parâmetro, em 
conjunto com a taxa de transmissão adotada, permite classificar o desvanecimento como 
rápido ou lento. 

V ários modelos matemáticos têm sido sugeridos para gerar canais com RI que possuem 
as características estatísticas do modelo WSS-US, em especial para um dado valor de retardo 
't (modelo faixa larga). Dentre eles, destaca-se a abordagem de Aulin [11], na qual supõe-se 
que o campo incidente na antena do receptor é composto de uma grande quantidade de ondas 
tridimensionais polarizadas horizontalmente. Os ângulos de chegada e fases individuais dessas 
ondas são aleatórias e estatisticamente independentes entre si. A Figura 1 ilustra a geometria 
inerente a este modelo. 

O modelo deAulin ainda supõe que as fases das ondas incidentes possuem distribuição 
uniforme entre [0,2n). Esta suposição parece razoável para sistemas que operam a partir da 
faixa de freqüência VHF, onde o comprimento de onda é pequeno para garantir que pequenas 
mudanças no caminho provoquem mudanças significativas nas fases das portadoras. 
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Figura 1 - Geometria inerente ao modelo de Aulin 

A avaliação matemática deste modelo conduz as seguintes conclusões: a estatística 
de primeira ordem desses processos é caracterizada pelas funções densidades de probabilidade 
de Rayleigh e uniforme entre [-n,n), as quais modelam respectivamente a amplitude e fase da 
RI do canal. Para se obter a função autocorrelação do processo, é necessário especificar as 
distribuições dos ângulos espaciais das ondas incidentes. Considerando-se que a propagação 
é restrita ao plano horizontal (Pn = 0, para todo n), e supondo (XJl uniforme em [0,2n) , é 
possível mostrar que a autocorrelação do campo incidente é dada por [11] : 

(1) 

onde Ei2 representa a potência média associado ao valor de retardo considerado, JoC') denota 
a função de Bessel de ordem zero e fo o máximo desvio Doppler dado por: 

v 
f =-

o À ' 
p 

(2) 

onde v representa a velocidade do móvel e a constante À representa o comprimento de onda 
p 

da portadora. 
O espectro correspondente a esta função autocorrelação, conhecido como espectro 

"clássico" ou de "Jakes" [12], é dado por: 
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(3) 

onde u(.) representa a função degrau unitário. A Figura 2 apresenta esse espectro para fD=30Hz. 

6.-------~------~--------~------~ 

5 

4 

3 

S(f) 

2 

1 

OL---~--~------~--------~--~--~ 

-40 -20 o 
Frequência (Hz) 

20 40 

Figura 2 - Espectro Doppler "Clássico" com fD=30Hz. 

Considerando modelos de propagação tridimensionais, outros espectros como os 
apresentados em [11-12] podem ser obtidos, de acordo com a distribuição da variável aleató
ria ~. 

3. MODELAGEM ESTATÍSTICA DO CANAL EM TEMPO DISCRETO 

Como mencionado anteriormente, um dos aspectos fundamentais para melhorar o 
desempenho dos esquemas de recepção MLSE adaptativos consiste no emprego de algoritmos 
de filtragem adaptativa robusta. Tal abordagem é particularmente importante em aplicações 
que envolvem canais caracterizados pelo efeito de desvanecimento rápido, como por exemplo 
em comunicações móveis. Essa estratégia poderia ser implementada pela utilização do FK se 
o espectro do canal fosse racional. Infelizmente, na aplicação em questão os modelos de 
espectros propostos são não racionais [11-12]. Dessa forma, para usufruir do potencial da FK 
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da melhor forma possível, é importante encontrar um modelo estatístico racional que melhor 
se ajuste ao modelo do espectro Doppler adotado . 

O critério de otimização aqui adotado para avaliar o aj uste entre o modelo estatístico 
racional e o modelo físico do canal é a variância do erro de predição [13]. O erro de predição, 
e[k], é obtido de acordo com o esquema mostrado na Figura 3. 

n[k] h[k] 

+ 

Preditor de uma 
amostra 

Figura 3 - Erro de predição para um preditor AR de uma amostra. 

No esquema apresentado na Figura 3 n[k] representa amostras de um processo 
gaussiano complexo de média nula e variância unitár ia. S(ei'V) representa a transformada de 
Fourier da resposta ao impulso de um filtro linear e invariante ao deslocamento , denominado 
filtro de forma, cuja função é formatar o espectro de n[k]. h[k] representa a evolução no 
tempo de um dos coeficientes da RI do canal e, por fim, e[k] representa o erro de predição 
dado por: 

e[k] = h[k] - h[k] , (4) 

onde I;[k] é a estimativa de h[k] dada por: 

(5) 

sendo 8 um vetor que contem os coeficientes do filtro transversal e cp[k] o vetor de regressão 
no instante k, que é dado por: 

<p[k] = (h[k - 1], . .. , h[k - pJ) T , (6) 

onde p é a ordem do preditor AR. O vetor 8 foi obtido a partir da Equação de Yule-Walker 
[13], a fim de minizar o erro médio quadrático (EMQ) de predição. 
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Inicialmente considerou-se como formato do espectro do canal o de Jakes e, foram 
obtidas as variâncias dos erros de predição para p E {I, 2, 3, 4} e fo E {lO, 50, 100, 200Hz}. 
Utilizou-se uma taxa de amostragem igual 24,3Kbaud. Os resultados obtidos são mostrados 
na Tabela 1. 

Como conseqüência das elevadas taxas de amostragens adotadas na recepção em relação 
a largura de banda do espectro Doppler, a taxa de variação da RI do canal é muito pequena com 
respeito ao intervalo de símbolo. Isto significa que o processo h[k] é altamente correlacionado, 
dando origem a matrizes de autocorrelação mal condicionadas e, como a equação de Yule
Walker não garante a solução de fase mínima, os filtros obtidos podem ser instáveis. 

Os valores do EMQ ótimos são apresentados na terceira coluna da Tabela 1 e os 
valores ausentes representam situações onde os filtros são instáveis. A solução aqui adotada 
para evitar este problema foi refletir os pólos para dentro do círculo unitário, operação essa 
realizada no plano Z. Este procedimento garante a estabilidade do filtro e a forma da Densidade 
Espectral de Potência do processo, mas produz um erro de fase, o que compromete a otimização 

Tabela 1: Erro de predição para modelo AR(p) em função da fo com espectro clássico 

f
D 

Ordem 80 
0'2 8 0' 2 

o P 

I 1 3. 18e,fi 1 3. I 8e'fi 

2 [2 -I]T 2.42e,'1 [2 -lF 2.42,11 
10 

3 [3.0003 -3.0006 1.0003F - [2.942 -2.8859 0.9438]T 2.3ge'5 

4 [1.8265 0.6306 -2.428 1.159F - [1 .290.196 -0.9535 0.362F 4.04e,3 

1 I 7.97e,5 1 7.97e,5 

2 [2 _I]T 3.175e,9 [2 - I F 3. 175e'9 
50 

3 [3 -3 lF - [2.996 -2.992 0.996F 2.47e,7 

4 [3.9653 - 5.898 3.894 - 0.967F - [3.2253 - 3.9542.183 - 0.458]T 4e,3 

1 0.9998 3.1ge,4 0.9998 3.1ge,4 

2 [1.9996 -0.9999]T 5.08e'x [1.9996 - O,9999]T 5.08e'x 
100 

3 [2.9994 -2.9994 J]T - [2.9226 - 2.849 0.926F 5.45e,5 

4 [3 .999 -5.998 3.998 - 0.9997F - [3.85 - 5.562 3.574 0.86? 2,97e,5 

1 0.9994 1.27e,3 0 .9994 1.27c'3 

2 [1.9984 -0.9997]T 8. 1 26e,7 [1.9984 -0.9997? 8. 126e·7 
200 

3 [2.998 -2.998 0.9997]T 6.657e,11I [2.998 -2.998 0.9997]1' 6.657e"o 

4 [3.997 -5 .994 3.996 -0.9977]1 - [3 .9502 -5.854 3.858 - 0.9538]T 1.233e,7 

Vol . XV - N2 3 - 32 Trime st r e de 1998 31 



PESQUISA 

estatística. Os erros de predição obtidos utilizando-se os filtros com polos refletidos são 
apresentados na quarta coluna da Tabela 1. Os elevados valores de erro predição assim obtidos 
podem ser justificados pela perda de otimização estatística. 

À medida que a largura de banda do espectro Doppler aumenta, a matriz de 
autocorrelação tende a se tornar bem condicionada, e modelos AR de ordens maiores podem 
ser obtidos. Contudo, para a faixa de valores de freqüência Doppler considerada nas simulações, 
que representa a faixa de interesse prático em sistemas de comunicações celulares, o mínimo 
valor da variância do erro de predição sempre ocorreu para o modelo AR(2), exceto para o 
caso de f

D
=200Hz, situação onde o modelo AR(3) se mostrou mais eficiente. 

Outras formas de espectroDopplerforam avaliadas. Em particular, foram considerados 
os formatos de espectro discutidos em [12] e o espectro com formato retangular. Os resultados 
com o espectro retangular são apresentados Tabela 2 e são bem parecidos com os apresentados 
na Tabela 1. Comportamento semelhante foi verificado nos resultados de simulações relativos 
aos outros formatos de espectro. 

Tabela 2: Erro de predição para modelo AR(p) em função da f
D 

para espectro retangular 

fo Ordem 80 
a,,2 8 a 2 

p 

1 1 2. 12e-6 1 2.12é 

2 [2 -Ir l.63e-11 [2-W 1.63e-11 

10 
3 [2.9997 - 2.9995 0.9997]1' - [2.907 -2.8 183 0.9112F 9.41 e-5 

4 [2.0872 0.088 -1.8125 1.012]T - [0.94 0.502 -0.9973 0.339]T 0.2173 

1 1 5.3Ie-5 1 5.3Ie-5 

2 [1.9999 -w 2.257e-Y [1.999 -W 2.257e-Y 

50 
3 [2.9999 -2.9999 W - [2.992 -2.9984 0.9993F 7.ge-7 

4 [4.01 -6.03 4.03 -l.01 W - [3 .5653 -4.798 2.88 - 0.65F 1.5e-3 

1 0.9999 2.12e-4 0.9999 2.12e-4 

2 [1.9997 -0.9999]T 3.6Ie-R [1.9997 -0.9999F 3.61e-x 
100 

3 [2.9995 -2.9995 0.9999F 7.241e-9 [2.9995 -2.995 0.9999F 7.24 Ie-Y 

4 [3.9987-5 .9963 .997 - 0.9992]T - [3.766~ -5.3293.354 0.7926]T 1.65e-4 

1 0.9996 8.498e-4 0.9996 8.498e-4 

2 [1.9988 -0.9997F 5.77ge-7 [1.9988 -0.9997F 5.77ge-7 

200 
3 [2.998 1 -2.9978 0.9997F 6.0887e-1o [2 .9981 -2.9978 0.9997F 6.0887e-1o 

4 [3 .997 -5 .994 3.997 - 0.9997]T - [3 .957 -5 .8735 3.876 - 0.9598F 4.e-7 
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Mediante o exposto acima, observamos que a forma do espectro tem pouca influência 
nos resultados obtidos, especialmente no que tange a determinação da ordem do modelo AR. 
Tal comportamento, aparentemente contraditório, é justificado pelo fato de que, na aplicação 
em questão, a largura de banda do espectro Doppler é muito menor do que a taxa de amostragem 
do receptor. Desta forma, o efeito do formato do espectro se torna pouco relevante . 

A insensibilidade da ordem do modelo AR quanto a forma do espectro é um resultado 
importante, em decorrência da inexistência de um modelo de espectro que contemple .a 
diversidade de cenários de recepção em sistemas de comunicações celulares que operam em 
ambientes urbanos . 

É bem conhecido o fato de que o modelo ARMA possui maior flexibilidade do que o 
AR, no que se refere a geração de espectro com formas arbitrárias . Contudo, existem poucos 
e complexos algoritmos para estimação dos seus parâmetros [14]. Além disso, em decorrência 
dos baixos erros de predição produzidos pelo modelo AR(2) e, principalmente, devido à 
pouca importância da forma de espectro adotada e à exigência de simplicidade computacional, 
não são aqui considerados os modelos ARMA e MA, sendo o AR(2) escolhido como o modelo 
de regressão mais adequado para representar a evolução no tempo dos coeficientes da RI de 
canais móveis, caracterizados pelo efeito de desvanecimento de múltiplos percursos. 

5. CONCLUSÕES 

Neste trabalho, avaliou-se a aproximação de espectros não racionais , comumente 
empregados como modelos de ambiente de comunicação móvel, por espectros racionais 
adequados à utilização em algoritmos de filtragem adaptativos baseados em filtragem de 
Kalman . Tal avaliação é de extrema importância para a implementação de eficientes esquemas 
de recepção de seqüências de símbolos, principalmente em aplicações que envolvem canais 
caracterizados pelo efeito de desvanecimento rápido. 

O trabalho centrou-se na obtenção, mediante simulação computacional, da variância 
do EMQ de predição, entre os modelos AR(p) e os modelos não racionais que são empregados 
na modelagem do canal físico . Os resultados obtidos são os seguintes : 

• o modelo AR(1) produz erro de predição elevado; 
• o modelo AR(2) possibilita uma vertiginosa queda do erro de predição, da ordem 

de 104 vezes, em relação ao erro obtido com modelo AR(1) ; 
• a adoção de modelos AR de ordem superior a dois provocou quase sempre o 

aumento no erro de predição, devido à reflexão dos pólos do filtro, para conferir
lhe estabilidade, comprometendo a otimização estatística; 

• os resultados obtidos mostraram-se pouco sensíveis a forma do espectro Doppler 
adotado. 

Verifica-se que o modelo AR(1) representa uma pobre caracterização do canal de 
comunicação. Isso pode justificar o baixo aesempenho de esquemas de recepção MLSE 
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baseados em filtragem de Kalman qu"e adotam tal modelo de canal. Além disso, os resultados 
sugerem que o modelo AR(2) é o mais adequado para a modelagem de canal visando a aplicação 
em receptores MLSE adaptativos. Em um trabalho complementar a este avalia-se a melhoria 
proporcionada pela utilização deste modelo em um esquema de recepção MLSE baseado em 
filtragem de Kalmam. 
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Algoritmo para a Detecção Rápida e Eficiente 
de Proximidade em Radares FM-CW 

com Processamento Digital 

Alexandre Pimentel Mendonça * Luiz Antônio de Moraes Filho ** 

RESUMO 

Um sistema de detecção de proximidade1,2, baseado em princípios de radar, é 
particularmente importante em situações de perseguição como, por exemplo, 

um míssil tentando abater uma aeronave (alvo). Neste caso, o circuito de radar é 
chamado de "espoleta de proximidade". 

A probabilidade de impacto direto do míssil no alvo depende de vários fatores, 
. dentre os quais a capacidade de manobra do míssil (dentro da malha de 

guiamento) e a capacidade do alvo de fugir ou "enganar" o míssil. Esta 
probabilidade se torna pequena com o advento dos modernos e velozes caças e 

das técnicas de evasã03• Então, uma combinação de duas características do 
projeto do míssil torna-se fundamental para abater-se o alvo: a detonação por 

proximidade e a eficiência da carga explosiva. Assim, é inquestionável a 
necessidade de trabalhos nestas áreas, que envolvam, além da teoria de radar, a 

teoria de guerra eletrônica (abrangendo as contra-medidas e contra-contra
medidas3) e os aspectos estocásticos para a detecção e estimação de sinais. 

I. INTRODUÇÃO 

O 
trabalhol ,2 de Mendonça e Carva
lho apresentou uma proposta de um 
sistema analógico para' a detec-

ção de proximidade . Tal sistema foi 

* CAP QEM - Departamento de Engenharia Elétrica - IME . 
** Departamento de Engenharia Elétrica - IME. 

implementado em protótipo e, em segui
da, submetido a uma bateria de testes (IPD/ 
CTEx-1994). 

Os testes com o protótipo foram re
levantes para a aceitação técnica parcial 
da filosofia do projeto, isto quanto aos prin
cípios de radar. Porém, a implementação 
analógica apontou alguns aspectos nega-
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tivos, dentre eles a necessidade de ajuste em muitos componentes e o alto nível de ruído 
gerado por osciladores, amplificadores operacionais ou outros componentes. Além disto, a 
constante evolução do projeto do míssil pode requerer. a alteração de algum parâmetro de 
detecção, ocasionando todo um novo ajuste ou alteração a nível de circuito. Assim sendo, o 
projeto digital seria uma questão de tempo, pois qualquer adaptação se tornaria uma alteração 
dofinnware, o que é menos caro e complexo. 

2. O SISTEMA DIGITAL 

A Figura 1 mostra o diagrama em blocos do detector de proximidade digital proposto 
por este trabalho. 

O diagrama da Figura 1 possui semelhanças àquele do sistema originalJ.2. Porém, o 
modelo digital permite facilidades na alteração e adaptação de parâmetros do projeto, como a 
distância máxima de detecção do alvo ou a forma-de-onda FM modulante, que seriam feitas 
a nível de software, não requerendo o desenvolvimento de um novo hardware. 

ROM modulador 
FM 

oscilador em 
microondas 

~sina1 
endelBços f--- eco 

antena 

contador PROCESSADOR 

banamento 
de dados 

ordem de 
detonação 

L _____ -.l 

Figura 1 - Diagrama em blocos do detector de proximidade digitalizado. 

Comparando os modelos analógico e digital, pode-se fazer observações quanto a de
terminados componentes: 
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1) Os dispositivos implementados em microondas, que são o modulador FM, oscilador, 
misturador e antena, permanecem como no modelo original, não sendo motivo de aperfeiçoa
mento neste trabalho. 

2) O gerador de onda dente-de-serra é substituído por um conversor D/A, que gera 
uma forma-de-onda armazenada em memória não volátil. O processador tem ainda a possibi
lidade de chavear formas-de-onda. 

3) O sinal de batimento, que é colhido na saída do misturador, não é mais processado 
analogicamente, sendo primeiramente digitalizado, com o auxílio de um filtro anti-aliasing, 
de uma memória analógica (tipo CCD) e de um conversor A/D, para posteriormente ser 
tratado pelo processador. A utilização intermediária de uma memória analógica é justificável 
pelo fato de estudos preliminares exigirem uma taxa de amostragem acima de 106 amostras/s, 
o que é difícil de ser obtido com a tecnologia de conversão A/D atual. Assim, o batimento 
primeiramente é armazenado na memória analógica (taxa de amostragem alta) e posterior
mente convertido para dados digitais (taxa de conversão baixa) . 

4) Todos os processos de filtragem, detecção do alvo e estimação de distância e velo
cidade são implementados em software. 

5) Fazem parte do hardware proposto memórias ROM e RAM. A memória ROM (não 
volátil) armazena o código fonte do software de processamento (firmware), incluindo possí
veis tabelas de dados, e a memória RAM é responsável pelo armazenamento dinâmico de 
variáveis e dados digitais convertidos. 

6) Também está presente uma interface em hardware com os componentes subse
qüentes à placa de processamento (circuitos de detonação) , que ainda está em fase de especifi
cação. 

3. CRITÉRIO DE DETECÇÃO 

Conforme documentad02
, o primeiro protótipo da placa de processamento do sinal de 

radar para detecção de proximidade se valeu de circuitos de comparação de nível de tensão na 
saída de cada filtro do "Banco de Filtros Doppler", níveis estes calculados em função da 
tensão pico-a-pico gerada por um amplificador limitador, de probabilidades de detecção e de 
falso-alarme e do nível de ruído extraído de um canal auxiliar. 

3.1. Batimento a Processar 

Ignorando-se, de início, o efeito Doppler e definindo-se R como a distância entre o 
radar e o alvo, C como a velocidade da luz, S(t) como o sinal transmitido, E(t) como o eco de 
S(t) refletido no alvo, W(t) como a freqüência angular instantânea de S(t), W como a fre-

c 

qüência angular da portadora de microondas e Wi\(t) como a freqüência angular de desvio 
gerado pela modulação FM, pode afirmar-se que! : 
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s(t) = K, x sen(~. x t + f~ W", (u)du) , 

J
I-2 RIC 

E(t)=K2xsel/ (Wcx [r-2R/Cl + :~",(II)dll), 

W(t) = W
c 
+ W",(t) , 

(1) 

(2) 

(3) 

sendo K, e K
2 

constantes. Então, o batimento entre S(t) e E(t), a partir deste ponto chamado 
de proc(t), será o produto S(t) x E(t) que, a menos de uma constante multiplicativa Vo e 
desprezando harmônicas de Wc' pode ser reescrito através da Equação (4): 

proc(t) == Vo x Cos(Wc x 2R / C + cp + ( W'" (u)du) . 
J/ -2 RIC 

(4) 

o termo <p representa uma fase aleatória, que pode assumir qualquer valor entre O e 2n. 
A Equação (4) relaciona diretamente o sinal a ser processado com a forma-de-onda FM 
modulante. Com ela, permite-se tirar uma conclusão interessante: caso W", (u) seja púiódico 
com período lIf .. , proc(t) também será periódico com o mesmo período. Logo o espectro de 
proc(t) será raiado a cada f ... 

Admitindo-se periodicidade na forma-de-onda FM modulante (freqüência f) e 2R1C 
« lIf

r 
(2R1C é o tempo de viagem do sinal até ser refletido e retornar à antena), a partir de 

agora, é de interesse calcular a potência de cada uma das raias harmônicas de f
r 
que surgem 

no espectro de proc(t). 

Como proc(t) é periódico, pode-se discretizar a forma-de-onda FM modulante (cada 
período é dividido em p pontos), valer-se da aproximação da Equação (5) e aplicar? alguns 
dos teoremas das Transformadas de Fourier para obter-se o resultado da Equação (6). 

("'I WL\(u) du - 6t WL\(t), (se 6t = 2R1C« lIf.). (5) 

p 

C
n
2 = (2 Vip? {(L. {cos(2pnk/p) cos(6t WL\ [kJ) })2 + 

k=' 

p 

(L. {sen(2pnk/p) cos(i1t W L\[kJ) }? } . 
k=' 

(6) 

Os termos de fase constante e aleatória não traziam qualquer informação, por isso 
foram convenientemente suprimidos. 
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Esta Equação (6) é a forma de calcularem-se numericamente os coeficientes Cn
2 a 

partir de uma forma-de-onda FM modulante periódica, onde um período é definido por um 
vetor W,.J ] de p pontos. Vale observar que é necessário manter L1t (= 2R1C) fixo. Ou seja, 
cada forma-de-onda, a cada distância do alvo, vai gerar-se um conjunto distinto de coeficien
tes C . 

n 

Conforme demonstrado, o espectro do sinal de batimento a ser processado, sem levar 
em conta o efeito Doppler, é raiado a cada f

r
, cuja amplitude de cada harmônica é Cn. 

Ao levar-se em conta o efeito Doppler, o espectro do batimento sofre um pequeno 
deslocamento à direita, isto quando o alvo se aproxima, ou à esquerda, quando o alvo se 
afasta. A magnitude deste deslocamento é fd (freqüência Doppler). Se v

r 
é a velocidade radial 

relativa entre o radar e o alvo e I é o comprimento de onda da portadora em microondas, é 
conhecida a seguinte relaçã07

: 

(7) 

É fácil concluir que a não ambigüidade nas medidas de velocidade e distância exige 
que se assegure que fd não desloque as raias no espectro mais que um valor máximo igual a f

r
. 

Então, deve-se assegurar fd «< fr 

3.2. Amostragem 

A nomenclatura associada aos parâmetros e condições de amostragem do sinal de 
batimento a ser digitalizado é definida da seguinte forma: freqüência de amostragem - f; 

s 
número de pontos da FFT - Np; tempo de amostragem Np/f

s
; número de harmônicas de 

interesse no processamento - N ; restrição quanto à taxa de Nyquist - f > 2 N f; resolução 
c s c r 

em freqüência - f / Np; número de raias onde se espera haver sinal - N.; número de raias 
s I 

equivalente à máxima freqüência Doppler possível- N/N
c
· 

3.3. Formulação do Teste de Hipóteses 

Para o teste de detecção de alvos, são formuladas duas hipóteses: 

{ 
HO: não há alvo até a distância máxima de detecção 
Hl : há alvo próximo . 

A dificuldade para a formulação do teste de hipóteses é que não se conhece, a priori, a 
distribuição do ruído, ou mesmo se ele é intencional (interferência) ou não. 

Então, para a construção do teste, cria-se um modelo para o ruído: admite-se que o 
ruído é branco, ou uniformemente distribuído em freqüência, e gaussiano. Assim, o teste de 
hipóteses resumir-se-á em decidir entre 
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HO 

dellSidadej espectral 
de potência 1) 
~~ 

L_LI __ ~I ____ LI __ ~I ____ LI __ ~I ____ LI ____ ~ 

2 I PROC[W) I = 1) 

fd fd+fr fd+2fr fd+3fr fd+4fr fd+Sfr fd+6fr f 

de potêncÚ!, fr 1) 2 I PROC[W) I = 1) 

de nsidade't 
espech'al fr 

Hl lfll ~ ~7f~ 
fd fd+fr fd+2fr fd+3fr fd+4fr fd+Sfr fd+6fr f + L C n 

2 
O (f-fd-nfr) 

lt 

Figura '2 - Densidade espectral de potência a ser decidida no teste de hipóteses, 

onde 11 e os C
n 

são a~ constantes que ponderam sinal e ruído. 

Como são desconhecidas as probabilidades a priori, será adotado o critério de Neyman
Pearson7

, ou seja, será fixada urna probabilidade de falso-alarme igual a Pra ' 

3.4. Amostrando o Ruído - Construção do Teste 

Com a hipótese de não haver sinal (RO), ou seja, só haver ruído, o sinal a ser proces
sado, proc(t), será amostrado Np vezes, com período de amostragem l/fs' Definindo n[ ] 
como a matriz de pontos de proc(t) discretizada e N[] como a matriz complexa gerada com a 
FFT de n[ ], o modelo assumido do ruído garante que as partes real e imaginária de 

Np- I 

N[k] = I. n[i] e-j:brkifNp (8) 
;=0 

serão variáveis aleatórias gaussianas, com variâncias das partes real e imaginária 

2 Np- I 

a2 = a2 = O' I. cos2 (2nki/ Np) = 
real (N[k]) imaginária{N[k]) 11' 

1=0 

2 Np-I 2 

O' I. {I +cos(4nkilNp)}I2= {NnO' } / 2. (9) 
11 i=O 11 

G
n 

2 pode ser estimado a partir da densidade espectral nas bandas onde é garantida a ausênsia 
de sinal - ver Equação (lI) . 
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Ora, como as partes real e imaginária de N[k] são variáveis aleatórias N(O, Npa,~ /2) , 
pode-se normalizar N[] tal que aquelas partes se tornem N(O, 1), e assim aplicar o teorema da 
distribuição X2. 

Conclui-se então que a variável aleatória 

_2_IN[klI2 
2 

Np (J 
11 

tem distribuição X2
2 

(qui-quadrada com dois graus de liberdade) , isto graças à soma dos qua
drados das partes real e imaginária. 

Porém, apenas um determinado número de amostras no espectro contém informações 
do sinal. O critério de decisão proposto atuará justamente na análise dessas amostras, que 
representam faixas estreitas onde podem estar excursionando os desvios Doppler, isto devido 
à condição fd «< f

r
• 

Seja N
j 

o número de pontos de FFf correspondentes às faixas do espectro onde se espera 
haver sinal. Pode-se então afirmar pelo exposto que, sob hipótese HO, a distribuição de 

2 
Z=---

2 
Np (J 

n 

L 
kE(Ni} 

é uma X\Nj (chi-quadrada com 2Nj graus de liberdade) . 

I N[k] F (lO) 

Com este resultado, o teste pode ser facilmente implementado da seguinte forma: 

1) fixar uma probabilidade de falso-alarme igual a Pfo 
2) verificar, através de valores tabelados, que valor Ta (limiar de detecção ou threshold) 

satisfaz a P(Z > T ) = Pr . a a 

3) Computar Z, através da Equação (lO) . 

4) Decidir por 

{ 
HO: seZ<T

a 
H1 : se Z > T 

a 

3.5. Estimativa de a 2 
n 

O teorema de ParsevaP, que é o teorema da conservação da energia nos domínios do 
tempo e da freqüência, permite a seguinte estimativa?: 

cr 2 ~:;2 = l/Np média ( L. I N[k] F ). 
n 11 k~(MJ 
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3.6. Potência do Teste 

A potência do teste é medida através de curvas relação sinal-ruído (RSR) por probabi
lidade de detecção (P

d
), mantendo-se fixa a probabilidade de falso-alarme (P,). 

Manipulações algébricas permitem que se chege ao seguinte resultado7 : 

(12) 

4. ESTIMAÇÃO DE VELOCIDADE DOPPLER E DISTÂNCIA 

Velocidade e distância são os dois parâmetros fundamentais da cinemática do alvo. 
Suas medidas serão responsáveis pelo momento da detonação da carga explosiva. Por exem
plo: detecta-se um alvo a 10m com velocidade radial 200m/s; com estes valores, é esperado 
que o alvo esteja o mais próximo possível em SOms. 

O estimador de velocidade é construído diretamente a partir da FFT das Np amostras 
capturadas. Já a estimação de distância depende da forma-de-onda FM modulante, que é 
desconhecida, a princípio. O sensato é primeiro estimar os C

n
2 e depois sim o .1.t correspon

dente que gerou os C/. 

4.1. Costrução dos Estimadores 

De tudo que já foi exposto, é natural a construção dos estimadores a partir da FFT das 
amostras capturadas . Como distância e velocidade são, a princípio, parâmetros desconheci
dos, é própria a estimação por máxima verossimilhança. Pode-se também supor que, dentro 
de determinados intervalos, distância e velocidade possam assumir valores com iguais proba
bilidades de ocorrência (por exemplo: distância de 1 a 20m e velocidade de O a SOOm/s). 
Neste caso, também é válido o estimador de mínimo erro médio quadrático (MEMQ). Por 
razões eurísticas7

, optou-se pelo MEMQ. 
Prova-se7 que a escolha do critério de estimação por MEMQ faz com que o valor 

estimado de fd, em cada raia de interesse, seja igual à média de fd sob o espectro, ponderado 
pelas amostras IN[ ]1 2 . 

Também pode-se demontrm·7 que a estimativa de cada C
n
2 é obtida calculando-se a área 

sob a curva do espectro quadrático de proc(t) (dentro dos intervalos de interesse) e diminuir do 
valor esperado da energia do ruído, este facilmente calculado a partir da estimativa de (J,, 2. 

Mas, é preciso normalizar os valores estimados de C
n
2

, por exemplo, forçando a soma 
deles igual aI, ou 

Nc 

.I C *=l 
n ' 

i = l 
(13) 

onde, por definição, 
Nc 

C * = C 2, /.I C2 . 
n n I 

i = 1 
(14) 
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Construído o vetor ç = [Cl *,C2*, .. . ,CNc*] com valores estimados, basta verificar de 
que vetor de um banco de coeficientes previamente calculados, cada vetor correspondente a 
um L1t diferente, está mais próximo de C. Este vetor mais próximo está associado à estimati
va de L1t, que se relaciona diretamente com a distância. 

4.2. Simulações e Conclusões 

Através da Implementação de um software de simulação, o sistema foi intensivamen
te testado com as formas de onda FM modulante dente-de-serra e triangular. Uma saída grá
fica semelhante à da Figura 4 é obtida ao final de cada simulação . 

N I 
Z I 
CJ I 

t:e .... po 

Coeficientes SiMulados 
I 
I 
I 

I I I I 
---r-----r---

I I 
I 
I 

"<; • • ----r-----r-- -

~ : 
ralas 

B - coeficientes reais rn - coeficientes do banco 
ti) - c.oe f'i cien tes es t:i .... ado5 

Figura 4 - Exemplo de uma simulação realizada com uma forma-de-onda dente-de
serra, que causa um desvio de freqüência igual a 50MHz na portadora de microondas. 

Neste exemplo, Np = 1024, Nc = 5, fr = 100 KHz, fs = 1 M amostras/s, R = 1 O,Om, fd = 7,00 
KHz, RSR = 0.30 ,PIa = 0,00001. Observar que o algoritmo acertou a distância do alvo. 

o sistema implementado mostrou-se bastante eficiente nas simulações, proporcionan
do quase a totalidade dos resultados satisfatórios. Contudo, uma questão deve ser discutida: o 
tempo de execução do algoritmo. 

O tempo de execução do algoritmo é um fator primordial no desempenho do sistema. 
Há um limite de tempo para que ocorram a aquisição de dados , o processamento do batimento, 
a ordem de detonação por parte do processador e a detonação propriamente dita por parte da 
espoleta de proximidade. 

Imaginar um alvo a 10m do radar de proximidade com velocidade radial relativa igual 
a 200m/s. Imediatamente vem em mente um tempo de lOml200m/s = 50 ms para que o 
algoritmo seja processado sem que o míssil ultrapasse o alvo e venha a ser detonado depois 
que o alvo já escapou . 

As simulações num PC 486 DX-4 100 MHz mostraram que uma FFT (procedimento 
que demanda quase a totalidade do tempo de execução do algoritmo) de 1024 pontos levou 
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em média 96,5 ms para ser executada, contra uma média de 43,4 ms nas FFT de 512 pontos . 
Num PC Pentium 100 MHz, esperam-se tempos 40% menores. A medida de tempo nos PC 
Pentium é prejudicada pela proteção em hardware que impede a reprogramação adequada do 
temporizador mestre da placa-mãe. 

Para solucionar este problema, o melhor dos procedimentos é transformar os números 
a ponto-flutuante que são operados em caráter "on-line", ou seja, a bordo do míssil, em intei
ros de 16 ou 32 bits , adaptando as multiplicações, pois sabe-se que uma operação com.intei
ros é bem mais rápida que uma com números a ponto-flutuante. Com isto, fica até possibili 
tada a utilização de processadores com tecnologia semelhante à MMX6 da Intel, que permite 
múltiplas operações com inteiros numa única instrução, acelerando o processamento mate
mático. A utilização de inteiros permite ainda o uso de transformadas rápidas de Fourier que 
se valem de aritméticas do tipo Fermat ou Mersenne4

. Contudo, os algoritmos ficam extrema
mente complexos e de difíceis manutenção e adaptação. 
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Uso de Técnicas Neurais para o 
Reconhecimento de Comandos a Voz 

Suelaine dos Santos Diniz * 
Antonio Carlos Gay Thomé** 

No artigo anterior (parte I) abordou-se o problema do Reconhecimento 
Automático da Voz -RAV- e apresentou-se a fundamentação teórica 
sobre o processamento dos sinais de voz. Neste artigo será discutida a 

possibilidade da utilização de técnicas neurais na construção de modelos 
para o Reconhecimento de Palavra Isolada -RPI. No próximo artigo 
(parte IH) serão apresentados os modelos neurais concebidos para o 

estudo de caso realizado e os resultados alcançados. 

PARTE H 

MODELOS NEURAIS E O 
RECONHECIMENTO AUTOMÁTICO DA VOZ 

INTRODUÇÃO 

O RAV é um problema complexo e 
de difícil solução face a diversas 
características próprias tais como: 

a não estacionariedade do sinal de voz, 
particularidades do idioma falado, qua
lidade dos equipamentos de captura 
utilizados e níveis de ruído do ambiente. 

• MCI IME 
** Cel. R/1 - Ph.D. I Purdue 

Face a tais dificuldades no trata
mento do problema, observa-se hoje uma 
forte tendência na busca de modelos não 
convencionais, geralmente empre-gando 
técnicas de redes neuraisl.2.3.4.5.6.7, cadeias 
de Markov8•9 e uso de wavelets. O emprego 
de sistemas híbridos é uma outra variante 
de estudo. 

Dentre as técnicas acima mencio
nadas, aquela baseada no emprego de 
redes neurais tem recebido especial ateção 
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graças a existência na literatura, de inúmeros modelos diferentes a serem estudados e 
avaliados. 

o PARADIGMA DOS MODELOS NEURAIS 

Redes neurais são sistemas computacionais formados pela integração de inúmeros 
elementos de processamento (EP), funcionalmente muito simples, altamente interconectados 
e trabalhando massivamente em paralelo. Originalmente concebidas com base no estudo do 
cérebro humano e de suas conexões sinápticas, são radicalmente diferentes de todos os demais 
modelos computacionais. Uma rede neural pode ser vista, a grosso modo, como uma função 
matemática que mapeia um conjunto de padrões de entrada num conjunto de padrões de saída 
desejados. A rede neural é eminentemente numérica. 

O sistema nervoso se constitui do cérebro, da medula espinhal e dos nervos . O cérebro 
e a medula espinhal formam o sistema nervoso central (SNC) - centro de controle e 
coordenação do corpo. Bilhões de longos neurônios, a maioria agrupados em nervos, formam 
o sistema nervoso periférico, transmitindo impulsos nervosos entre o SNC e as demais regiões 
do corpo. Cada neurônio possui três partes: corpo celular - composto por um núcleo e um 
citoplasma onde os estímulos de informação são integrados e onde a maioria do metabolismo 
celular é realizado -, dendritos - recebem os impulsos provenientes dos axônios de outros 
neurônios e os levam ao corpo celular, para a integração das informações , reiniciando novo 
ciclo - e axônio - encarregado da transmissão dos impulsos da célula para outros neurônios. 

O cérebro humano é o maior órgão do sistema nervoso central, funciona como o centro 
deste sistema e controla todas as atividades do corpo, voluntárias e involuntárias. É também 
responsável por todas as operações do pensamento, incluindo: memória, emoções e a 
linguagem. Pesa cerca de 1,5 Kg no adulto humano e contém cerca de 10 bilhões de células 
nervosas, denominadas neurônios, que se comunicam entre si 
através de ligações eletro-químicas denominadas sinapses, 
densamente interligadas em uma malha. O cérebro comporta uma 
rede de conexões de 10 bilhões de neurônios com uma densidade 
de aproximadamente 104 sinapses por neurônio'. 

Um neurônio é capaz de produzir até 10000 sinapses, ou 
seja, até 10000 conexões com neurônios adjacentes . Cada 
neurônio, basicamente, capta estímulos nos dendritos ou 
dendrônios, os processa em seu corpo celular e, dependendo do 
seu estado de ativação, resultante dos estímulos recebidos, gera e 
transmite um estímulo pelos axônios ou cilindro-eixo para que 
atinja outros neurônios ou outros tipos de células, num processo 
altamente paralelo. O axônio, considerado uma fibra nervosa, é 
envolvido por uma bainha de mielina, externamente a qual pode 
existir outra, a bainha de Schwann ou neurilema. 

FIGURA 1 -
Neurônios do cérebro. 
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A figura 1 mostra os neurônios do cérebro, onde as células escuras são células de 
Purkinje, que estão entre as maiores células nervosas do corpo humano. Na figura 2 pode-se 
ver a estrutura de um neurônio motor e na figura 3 são apresentados, segundo o número de 
prolongamentos, os três tipos de neurônios conhecidos até o momento. 
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.1., 
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Nódulo de 
Ranvier 

Bainha de 
Mirlina 

Nucléo lo Corpo de Niss 1 FIGURA 2 - Estrutura de um neurônio motor. 
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FIGURA 3 - Tipos de 
neurônios: (a) Multipolar, 
(b) Unipolar e (c) Bipolar. 
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Os neurônios multipolares, recebem estímulos de vários dendritos, retransmitem estes 
estímulos por apenas um axônio e seu corpo celular geralmente está situado no final do 
neurônio. Os neurônios unipolares possuem uma estrutura contendo fibras nervosas em espiral, 
conhecidas como "Corpúsculo de Meissner", que penetram na epiderme ou na língua, e são 
fortemente relacionadas com o sentido do tato, e seu corpo celular geralmente está situado 
em um ramo da célula nervosa. Os neurônios bipolares se caracterizam por seus impulsos 
nervosos que podem ser recebidos e transmitidos em apenas uma única direção, porque só 
possuem um dendrito e um axônio, e seu corpo celular geralmente está situado no meio da 
linha principal do neurônio. 

A estrutura biológica do cérebro para a classe animal e insetos é apresentada na figura 
4, onde no eixo x está presente o número de interconexões e no eixo y a quantidade de 
interconexões por segundo que cada classe é capaz de exercitar. 

Inspirada na estrutura biológica do cérebro e no comportamento das células nervosas, 
a comunidade científica concebeu um modelo computacional formado a partir de elementos 
simples de processamento que, de forma análoga aos neurônios biológicos, realizam 
pequenas tarefas específicas, estão massivamente interligados e operam em paralelo. Tais 
modelos, embora concepcional mente ilimitados, encontram restrições de implementação 
face o volume de processamento requerido e o atual estágio da tecnologia de "hardware" 
dos computadores. 

MODELOS NEURAIS ESTUDADOS 

A topologia de uma rede neural é bastante flexível, e diversos modelos têm sido sugerido 
na literatura em função dos problemas e aplicações a que se destinam, dentre eles têm-se o 
modelo multilayer percepton -MLP-:- com algoritmo de treinamento do tipo retropropagação 
do erro - "backpropagation" -, o modelo "radial basis" e o modelo paralelo auto-organizável 
-pshnn. 

Uma rede neural pode possuir uma ou mais camadas, sendo que cada camada tem uma 
matriz de pesos W, um vetor de polarizaçõesB ("bias"), uma função de ativação "a( .)" , e 
uma função de propagação "p(.)". Funções estas que podem ser iguais ou não em todas as 
camadas. A última camada é chamada de camada de saída e todas as outras são comumente 
chamadas de camadas escondidas ou camadas intermediárias, podendo ainda ser a primeira 
delas chamada de camada de entrada. A única função da camada de entrada é armazenar a 
informação de entrada para ser passada para a camada seg~inte de neurônios. 

Não existe nenhuma regra que defina o número de camadas intermediárias, que pode 
variar entre O e 11. O número de neurônios da camada intermediária é livre, não obedecendo 
nenhuma regra específica. Cabe ressaltar que um número grande de camadas intermediárias 
pode acabar fazendo com que a rede memorize os dados em vez de generalizá-los (TAFNER, 
1996). 

Dois principais tipos de estrutura compõem o universo de modelos de RNA's: as do 
tipo unidirecional ("feedforward") e as do tipo recorrente. 

48 R E V I S TA M I L IT A R O E C I Ê N C I A E T E C N O L O G I A I '~ ~ I' 



USO DE TÉCNICAS NEURAIS PARA O RECONHECIMENTO DE COMANDO A VO Z 

• Feedforward - neste tipo de estrutura todas as conexões entre neurônios diferentes -
inter-camada - obedecem a direção entrada~aída, não havendo conexões entre neurô-nios 
de uma mesma camada - intra-camada. Esta estrutura é "fully conectai", pois todas as saídas 
dos neurônios de uma camada são conectadas com todos os neurônios da camada posterior. A 
figura 5 apresenta uma estrutura ("feedforward") com quatro camadas. 

x 

y 

Figura 5 - Estrutura "feedforward", com 1 camada de entrada, 2 escondidas e 1 saída . 

• Recorrente - são redes com realimentação, onde um neurônio pode ser direta ou 
indiretamente retroalimentado pela sua saída. Cada camada pode conter conexões entre os 
elementos de processamento da mesma camada (estímulos laterais), das camadas anteriores e 
das camadas posteriores. Na estrutura recorrente não existe um sentido único para o fluxo dos 
sinais entre neurônios ou entre camadas. A figura 6 apresenta uma estrutura recorrente de 1 
camada. 

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

I' I .... I .... .. -
x -, _ ..... --'" -I' I' I' -... .... ... .-

I' I' I' -

Figura 6 - Estrutura recorrente . 

A operação de uma rede neural constitui-se de 3 etapas: treinamento - ajuste dos 
parâmetros do modelo -, teste - validação dos parâmetros do modelo - e produção - utilização 
do modelo. 

Na etapa de treinamento é escolhido o algoritmo de aprendizado juntamente com os 
parâmetros de aprendizado. O aprendizado é o processo pelo qual a rede adapta seus parâmetros 
de forma a satisfazer os requisitos de mapeamento estabelecidos. Quanto a dinâmica de 
atualização dos parâmetros de treinamento, pode-se citar: 
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• Batch - os parâmetros são ajustados somente ao final de cada ciclo (" epoch ") -
processamento de todo o conjunto de observações -, ou seja, a cada "epoch" os parâmetros 
da rede são ajustados. Nesta dinâmica, o treinamento é menos influenciado pela ordem de 
apresentação dos padrões e é menos suscetível à oscilações, porém a velocidade de aprendizado 
(convergência) geralmente é mais baixa. 

• IncrementaI - os parâmetros são ajustados ao final do processamento de cada 
observação, ou seja a cada observação ajusta-se os parâmetros da rede. Nesta dinâmica, a 
ordem da apresentação dos padrões é importante para a velocidade de aprendizado da rede e, 
em alguns casos, deve-se reorganizar esta ordem, de forma a acelerar o treinamento. 

O aprendizado geralmente se constitui no ajuste do conjunto de pesos de modo à 
executar uma tarefa específica, e acontece, basicamente, de duas formas distintas: 

• supervisionado - utiliza um conjunto de pares (entrada - saída), em que para cada 
padrão de entrada é especificado um padrão de saída desejado (resposta desejada). O 
aprendizado ocorre no momento em que a saída gerada pela rede, a partir dos cálculos efetuados 
com o padrão de entrada e os pesos correntes, for diferente da saída desejada, a rede deverá 
então, segundo alguns critérios, ajustar seus pesos de forma a reduzir o erro. Essa dinâmica é 
repetida para todo conjunto de dados (entradas e saídas) inúmeras vezes, até que a taxa de 
erro esteja dentro de uma faixa considerada satisfatória . 

• não-supervisionado - este tipo de aprendizado também é conhecido como aprendizado 
auto-supervisionado, e classifica os padrões similares sem utilizar pares (entrada - saída), isto é, 
no treinamento da rede são usados apenas valores de entrada. A rede trabalha essas entradas e se 
organiza de modo a classificá-las mediante algum critério de semelhança. Esse tipo de rede 
utiliza os neurônios como classificadores, e os dados de entrada como elementos de classificação. 

Os parâmetros usados para aprendizado e armazenamento do conhecimento dependem 
do modelo de rede adotado. Quaisquer que sejam estes parâmetros, os métodos de ajustes dos 
mesmos são chamados de regras de aprendizado, que implementam na prática, um 
procedimento matemático de otimização que busca minimizar ou maximizar uma determinada 
função objetivo. 

MODELO HBACKPROPAGATION" 

O algoritmo "backpropagation" foi criado porRumelhart, Hinton & Williams em 19861,2.3 a 
partir da generalização da regra de aprendizado "Widrow-Hoff', que fora introduzida por 
Bernard Widrow & Marcian Hoff em 1960-1962 para redes do tipo ''feedfoward perceptron" . 
A regra de aprendizado "Widrow-Hoff' também é conhecida como "Regra Delta" - LMS 
(minimização do erro médip quadrático) - que ajusta os pesos das conexões entre os neurônios 
da rede de acordo com o erro, ou seja, esta regra tem como objetivo encontrar um conjunto de 
pesos e polarizações que minimizem a função erro, 

1 R S 
E =-2 I, .I, (Yp,i - Yp,i) 

p=ll=l 
(1) 
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onde R = número de padrões ou vetores de entrada; 
S = número de neurônios de saída - dimensão do vetor de saída; 

Y" ,i = saída desejada no i-ésimo neurônio , quando o p-ésimo .padrão é apresentado; 
Y" ,i = saída obtida pela rede no i-ésimo neurônio , quando o p-ésimo padrão é 

apresentado, 

I 
N 
T 
E 
R 
C 
/ 
S 
E 
G 

1021 - -

1018 

1015 

1012 

109 

106 + 
+ Minhoca 

103 Sanguessuga 

+ 
+ Barata 
Mosca 

Número de Interconexões 

+ 
. Homem (10 14

, 1016
) 

+ 
Abelha 

Figura 4 - Atividades cerebrais da classe animal e insetos. 

A alteração dos pesos Wi,j da regra de "Widrow-Hoff' é calculada da seguinte maneira: 

()E 
t.Wi,j =-T] 

()W, , 
I, J 

(2) 

onde, T] = parâmetro da taxa de aprendizado e ()E é a derivada parcial do erro em relação 
()W , , 

I, J 

ao peso da respectiva conexão - gradiente, A principal restrição na minimização do erro no 

sentido do gradiente descendente é que a função de transferência do neurônio tem que ser 
monotônica e diferenciável em qualquer ponto. 

O algoritmo "backpropagation" (BP) refere-se a uma regra de aprendizagem que 
consiste no ajuste dos pesos e polarizações da rede através da retropropagação do erro 
encontrado na saída. A minimização é conseguida realizando-se continuamente - a cada 
iteração - a atualização dos pesos e das polarizações da rede no sentido oposto ao do gradiente 
da função no ponto corrente, ou seja, proporcionalmente ao negativo da derivada do erro 
quadrático em relação aos pesos correntes. Trata-se portanto, de um algoritmo de treinamento 
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supervisionado, determinístico, de computação local, e que implementa o método do gradiente 
descendente na soma dos quadrados dos erros. 

A topologia da arquitetura da rede que utiliza esta regra de aprendizagem é formada, 
geralmente, por uma ou mais camadas escondidas (intermediárias) de neurônios não-lineares 
(com função de propagação sigmoidal) e uma camada de saída de neurônios lineares. Devido 
a grande difusão da arquitetura da rede a que esta regra de aprendizagem se aplica, é comum 
referir-se a ela com o nome da própria regra de aprendizagem, ou seja, rede BP. 

O algoritmo BP para um treinamento incrementai pode ser descrito pelos seguintes 
• passos: 

52 

Passo 1: Inicializar os pesos, as polarizações e os demais parâmetros de treinamento; 
Passo 2: Apresentar à rede um padrão de entrada do conjunto de treinamento e 

computar a sua saída; 
Passo 3: Calcular o erro para os neurônios da camada de saída, subtraindo a saída 

desejada da saída calculada; 

1\ 

(3) 

, 
onde: y é a saída desejada e y a saída real (saída gerada pela rede) . 
Passo 4: Calcular o ajuste nos pesos da camada da saída com a fórmula: 

:l 2 1\ 

o a ek "o 1 
.!lWi (k + 1)=- T/ ' (Yk - Yk)'P (neto(k».a (wi (k),Oi (k» 

d wj(k + 1) 
(4) 

onde: P é uma função contínua derivável, comumente uma sigmoidal, T/ é a taxa de 

aprendizagem,net é o estado de ativação e ol é a entrada. 

Passo 5: Retropropagar o erro para as camadas escondidas. Como não existe uma 
saída desejada para os neurônios das camadas escondidas, deve-se calcular 
o erro destes a partir do erro dos neurônios pertencentes à camada de saída e 
das conexões que os interligam. Têm-se assim, a seguinte equação para 
calcular o ajuste dos pesos para a primeira camada escondida mais próxima 
à saída. 

2 
1 d ek 

.!lw, ·(k+l)=- 1 
j,l d wj,/k+1) 

da 1 
. 1 (w. ·(k), x·(k» 
dw .. (k) j,l I 

j,l 

(5) 

Passo 6: Calcular o erro acumulado da rede. Nesta etapa, deve ser verificado se o erro 
total sobre todos os padrões de entrada pode ser considerado desprezível, 
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isto é, se caiu abaixo de um limiar de aceitação. Se assim for o caso, o 
algoritmo deve parar, caso contrário, deve-se voltar ao passo 2. 

Múltiplas camadas de neurônios não-lineares permitem à rede BP aprender relações 
lineares e não-lineares existentes entre os valores de entrada e saída. Nesse caso, se a camada 
de saída for composta por neurônios lineares, a rede pode produzir valores fora do intervalo 
[0,1], no entanto, se for desejável restringir a saída da rede a valores no intervalo [0,1], por 
exemplo, a camada de saída poderá também consistir de neurônios sigmoidais. 

Rede BP com polarizações, com no mínimo uma camada intermediária de neurônios 
lineares na saída, são teoricamente capazes de realizar a aproximação de qualquer função 
matemática, sendo ainda bastante utilizadas na associação e classificação de padrões. 
Enquanto redes lineares possuem apenas um mínimo em suas superfícies de erro, redes não
lineares - como a BP - podem apresentar vários mínimos locais em diferentes níveis, tal 
como numa cadeia de montanhas onde pode-se encontrar vários vales em altitudes diferentes 
em relação ao nível do mínimo global (se existir). O processo de minimização do erro em 
uma rede neural, atua no sentido de encontrar o mais baixo de todos os vales, ou seja, o 
mínimo global. Nem sempre isto é possível pois, dependendo do ponto da superfície de erro 
- caracterizado pelos valores iniciais dos pesos e polarizações - de onde o treinamento é 
iniciado, o método do gradiente descendente poderá convergir para um dos mínimos locais 
ao invés do mínimo global. Caso um mínimo local encontrado não seja satisfatório para a 
aplicação desejada, uma regra prática consiste em se treinar outras redes - com as mesmas 
entradas e saídas -, variando-se os pesos e adicionalmente pode-se variar também outros 
parâmetros relevantes. 

A figura 7 apresenta a configuração de uma rede BP de 4 camadas (1 de entrada, 2 
escondidas e 1 de saída), onde a matriz de entrada tem dimensão m e a matriz de saída tem 
dimendão n. Segundo um critério heurístico escolhe-se a topologia da rede que nesta 
exemplificação é: n 1 neurônios para a 1 ª camada escondida, n2 neurônios para a 2ª camada 
escondida e n neurônios para a camada de saída. 

Entrada I' camada escondida 2' camada escondida camada (saída) 
.. ..------... .. .... ----~'t .. .--------... ...--------. .. 

p(l) 

A3(1) 

A3(2) 

1'(3) 
A3(n) 

p(l11) 
WI(nlxm) 

FIGU RA 7 - Arquitetura da rede "backpropagation" utilizada no reconhecimento dos 1 O 
comandos isolados proposto nesta tese. 
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MODELO "RADIAL BASIS" 

Broomhead & Lowe (1988) foram os primeiros à explorarem o uso da função "radial 
basis" no projeto de redes neurais2

. Outras contribuições de teoria, projeto, e aplicação da 
função "radial basis" em redes incluem os artigos de Moody & Darken (1989)4, RenaIs 
(1989), e Poggio & Girosi (1990a) . O artigo de Poggio & Girosi enfatiza o uso da teoria de 
regularização aplicada a esta classe de redes neurais como um método aperfeiçoado de 
generalização à novos dados. A rede "radial basis" é um tipo de rede neural artificial para 
aplicação em problemas de aprendizado supervisionado - regressão, classificação e predição 
de série temporal. 

A arquitetura básica de uma rede função "radial basis" consiste basicamente de três 
camadas completamente diferentes, sendo a 1 ª camada de entrada, a 2ª camada escondida de 
dimensão bastante alta - camada gaussiana -, que possui finalidade diferente do "perceptron " 
multi-camada, e a 3ª camada de saída constituída de uma camada linear com os pesos ajustados 
pelo método do mínimo quadrado, onde a transformação do espaço dimensional da camada de 
entrada para a camada escondida é não linear, enquanto que a transformação do espaço 
dimensional da camada escondida para a camada de saída é linear, conforme mostra a figura 8 . 

• r-----. • 
A k-means 

~ 
• 

Pré-c I assi fi cação 
particionamento não 

supervisionado 

Gaussianas 

Redução da dimensão 
resposta à funções 

gaussianas 

)l1 

/ 
7 

Linear 

Treinamento supervisionado 
saída linear 

Figura 8 - Arquitetura básica da implementação da rede "radial basis" ond~ simboliza 
peso fixo e w simboliza peso ajustável. 

A partir da arquitetura básica apresentada - figura 8 -, optou-se, para os trabalhos aqui 
desenvolvidos, em fazer um estudo de duas configurações ligeiramente distintas destas. Na 
1 ª configuração introduziu-se algumas pequenas alterações com vistas a se conseguir um 
melhor desempenho no treinamento e reconhecimento dos comandos à voz - figura 9 -, onde 
a camada linear de saída foi substituída por uma não linear (sigmóide), e uma 2ª camada não 
linear - 2º estágio - foi adicionada. A 2ª configuração é uma simplificação da 1 ª e consiste de 
::lnenas uma única camada não linear (figura 10). 
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Figura 9 - Arquitetura número 1 da rede "radial basis". 

A construção das duas configurações foi baseada na rede tipo" radial basis" (RBF) e 
pode também ser dividida em três blocos, onde no primeiro bloco é realizado um 
particionamento não supervisionado dos dados, utilizando-se um algoritmo de clusterização 
do tipo k-means. No segundo bloco é realizada uma redução da dimensionalidade do problema 
pelo emprego de uma camada de n funções gaussianas, definidas a partir do resultado da pré
classificação. O número de gaussianas cOlTesponde ao número de "clusters" - grupos - usados 
no k-means, e seus respectivos centros são escolhidos coincidentes aos centros de massa 
destes mesmos grupos. O terceiro bloco é responsável pelo treinamento de uma rede MLP -
saída não linear - utilizando a regra de aprendizado "backpropagation", este treinamento é 
feito de forma supervisionada. 

Na pré-classificação não supervisionada optou-se pelo uso do algoritmo k -means, que 
proporciona um rápido particionamento. Este algoritmo é baseado na distância euclidiana 
entre as amostras da massa de dados, e necessita que se forneça previamente o número C de 
classes em que se deseja particionar o hiper-espaço. Uma vez separados os elementos, é 
calculada a distância euclidiana de cada elemento a cada centróide - centro do "cluster" -, se 
existir entre tais distâncias uma que seja menor do que a distância ao seu centro, será atribuído 
então o elemento àquele "cluster" que apresentou menor distância. Novos centróides são 
calculados, iniciando assim o ciclo de trocas, quando não ocorrerem mais trocas, a execução 
acaba, e o particionamento dos dados está feito. Neste trabalho avaliou-se vários números de 
"clusters" e o que mostrou melhor desempenho foi aquele igual ao número de comandos do 
vocabulário, que no estudo de cada caso realizado e a ser descrito no artigo 3, é 10. 

A camada de gaussianas é criada a partir dos centros de massa e espalhamentos dos 
diversos grupos identificados pelo algoritmo de particionamento. A função da camada de 
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gaussianas é fornecer um valor escalar correspondente ao decaimento exponencial de cada 
observação em relação ao centro de massa das mesmas. Esta função é dada pela seguinte 
expressão: 

(6) 

onde o somatório dentro da exponencial é oriundo do produto das exponenciais referente a 
mistura de gaussianas5. 

Devido ao fato dos valores retornados terem sido muito baixos em função do espaço 
dimensional do problema em questão ser muito elevado, decidiu-se descartar da fórmula a 
constante de multiplicação, e como mesmo assim, os valores def~ continuavam baixos , 
resolveu-se aplicar um fator de normalização - empírico - conforme a expressão: 

f?i., =ex p[- .I, ( X ) - C))2 / 10000'7] 
J=l 

(7) 

onde: x j é o valor da j-ésima dimensão do vetor de entrada; 

c j é o valor da j-ésima dimensão do centro de massa da gaussiana; 

a'J é o valor da variância paraj-ésima dimensão da gaussiana. 

Os dados para treinamento da rede foram dispostos em uma matriz sendo In a dimensão 
dos vetores amostra e 11 a sua quantidade, onde cada coluna representa a locução de um 
comando. A dimensão In é composta por "x" características do sinal de voz, extraídas em 
"y" janelas temporais, ou seja: In = X.y. Os dados foram subdivididos de forma a gerar X 
matrizes de y linhas por 11 colunas, sendo que cada uma destas matrizes Xi é composta pelas y 
extrações temporais da característica Xi em questão. Cada uma das matrizes foi então submetida 
à arquitetura básica, em uma tentativa de classificar as amostras utilizando-se apenas as 
informações de uma única característica. É claro que o alcance da precisão desejada nesta 
fase seria uma tarefa quase impossível, desta forma, as saídas obtidas neste estágio são 
submetidas a uma nova rede MLP - 2Q estágio (2ª camada não linear) -, que se encarrega em 
realizar a classificação final a partir da combinação dos resultados parciais alcançados no 
primeiro estágio. Este modelo proposto é apresentado na figura 10, onde c

j 
representa a primeira 

característica e c a n-ésima característica. 
n 

A segunda configuração nada mais é que uma simplificação da primeira, onde a camada 
MLP é eliminada do módulo básico, ficando assim, uma única rede MLP para fazer a 
classificação. A disposição dos dados e a sua ordenação permanecem idênticas às apresentadas 
na primeira configuração. Esta arquitetura é apresentada na figura 10. 
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Figura 10 - Arquitetura número 2 da rede "radial basis". 

A 1 ª configuração apresenta a vantagem em relação a 2ª, de poder ser utilizada como 
um discriminante não linear - PCA -, pois através dos resultados obtidos no 12 estágio pode
se verificar o quanto uma característica é relevante para distinguir uma palavra da outra. A 
vantagem da 2ª configuração está no tempo necessário para o treinmento, geralmente menor. 

MODELO PARALELO AUTO-ORGANIZÁ VEL (PSHNN) 

PSHNN's são redes multi-estágio onde os diferentes estágios são treinados de forma 
sequenciada e utilizados em paralelo após o ajuste final do modelo . Sugerido por Ersoy & 
Hong6, o modelo PSHNN implementa, na realidade, um comitê de redes neurais onde, na 
teoria, cada um dos membros do comitê pode ser um tipo particular e diferente dos demais. 

O modelo é dito hierárquico porque embora composto por vários membros, a resposta 
dada a um determinado estímulo de entrada é fornecida por apenas um dos membros, 
selecionado segundo a hierarquia existente. Ou seja, a resposta será fornecida pelo 32 membro 
da hierarquia do comitê somente se ela não puder ser fornecida pelo 12 ou 22 membro do 
comitê. 

A figura 11 mostra a estrutura - diagrama em bloco - da rede PSHNN utilizada no 
treinamento. O treinamento do modelo PSHNN envolve os seguintes passos : 

Passo 1: Treinar uma rede MLP com algoritmo "backpropagation" por um máximo 
de n iterações ("epoch"); 

Passo 2: Verificar a saída para cada vetor de entrada. Se alcançar o erro desejado, o 
treinamento da rede é finalizado; 
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Passo 3: Determinar os limiares de aceitação dos vetores de entrada da rede, limiar 
superior - ru - e limiar inferior - rI . Se todos os elementos escolhidos estão 
fora do limite de rejeição, isto é, nenhum elemento foi rejeitado, termina o 
treinamento; caso contrário continue; 

)' ......... .. :.: ... .............. ;Y 
___ _ --, rejeitados ,--_ __ _ 

corretos - J 1--corretos 
/// - . //// 

/777 7777 
ru rI 

Passo 4: Selecionar os elementos que estão deHtro do limite de rejeição, onde há 
possibilidade de ter elementos classificados corretamente e elementos não 
classificados. Aplicar uma transformação no conjlmto de elementos rejeitados, 
selecionar uma nova rede e retolililar ao passo 1. 

Padrões 
de 

entrada 

Rejeitados I 
Nl 

STRI 

Trfl 

Rejeitados 
Nl, N2 

STR2 

Trf2 

Agente 

# 1 

Agente 

#2 

Agente 

#3 

Yl 

Y2 

Y3 

Figura 11 - Diagrama em bloco 
do procedimento do treinamento 
paralelo com a rede PSHNN, 
quando o número de estágios da 
rede é igual a 3. 

Depois de treinar a rede até um máximo de iterações, é necessário gerar os limiares 
superior e inferior para posterior seleção - aceitação - dos vetores de entrada. Para o cálculo 
destes limiares segue-se os seguintes passos: 
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Passo 1: Binarizar o vetor de saída da rede; 
Passo 2: Gerar um vetor contendo um limiar superior e um limiar inferior de valores 

0.5 cada, para posterior ajuste; 
Passo 3: Comparar o vetor de saída (binarizado) com o vetor de saída desejado 

("target"). Se forem iguais, assume-se que os limiares superior e inferior 
são os atribuídos no passo 2, e se forem diferentes, seleciona-se as posições 
onde ocorreram tais diferenças e faz-se o ajuste dos limiares de forma a 
rejeitar o vetor de entrada. 

A binarização dos vetores de saída da rede para comparar com o vetor "target" é 
obtida seguindo-se o seguinte critério: 

{
l, 

Y:= 
I 0, 

se )'i ;::: 0.5 

se Yi < 0.5 
(8) 

onde: Yi representa a i-ésima posição do vetor de saída gerado pela rede er; a i-ésima posiçãd 
deste mesmo vetor binarizada. 

O ajuste dos limiares superior e inferior é feito selecionando as posições onde a saída 
da rede binarizada é diferente do "target" e buscando o valor do vetor de saída da rede - sem 
binarização - na posição referida. Se este valor for maior que ou igual a 0.5, faz-se então o 
ajuste no limiar superior, sempre pelo maior valor, caso contrário, faz-se o ajuste no limiar 
inferior, sempre pelo menor valor. Estes limiares podem ser usados durante o teste no sentido 
a não classificar àqueles vetores que tenham ficado dentro dos limites de rejeição. 

Com os limiares já ajustados faz-se a seleção dos vetores de entrada para o próximo 
agente do modelo, pegando todos aqueles que tenham ficado dentro dos limites de rejeição. É 
interessante observar que o conjunto de todos os elementos que estão dentro do limite de 
rejeição conterá todos aqueles elementos incorretos e poderá conter alguns corretos cujo grau 
de confiança não tenha ficado evidente. O conjunto desses vetores rejeitados serão a entrada 
do próximo estágio da rede, depois de serem processados por uma técnica de transformação 
- linear ou não linear. 

A figura 12 mostra a estrutura - diagrama em bloco - da rede PSHNN utilizada no 
teste. O teste do modelo PSHNN envolve os seguintes passos: 

Passo O: ~ 1; 
Passo 1: Gerar o vetor de saída para o estágio N

j 
da rede. 

Passo 2: Verificar se na saída da rede existe algum elemento "rejeitado"; isto é dentro 
dos limites fixados por ocasião do treinamento daquele agente, se indicar: 
caso seja o último estágio da rede classifique-o como rejeitado; e se não for 
o último, passe o vetor teste pela transformada obtida no treinamento, faça 
i ~ i+ 1 e retorne ao passo 1; caso a saída não indique nenhum elemento 
rejeitado, classifique este como o vetor saída. 
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Padrões Agente YI 
de 

entrada # I 

SIRI 

E 

Agente S 
C 

#2 Y2 O 
Y 

L 
H 
A FIGURA 12 - Diagrama em bloco do 

Agente procedimento do teste paralelo com 

#3 Y3 
a rede PSHNN, quando o número de 
SNN's é igual a 3. 

Após esta breve apresentação de alguns modelos neurais (parte lI), assim como do 
RAV (parte I), será apresentado no artigo seguinte (parte III) o uso de tais modelos de rede no 
reconhecimento de palavra isolada -RPI-, onde será feito um estudo de cada caso realizado e 
uma avaliação dos resultados alcançados. 
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Estudo por RFM da cristalização da liga amorfa 
C069Fe4Ni1Mo2B12Si12 (Metglas 2705M)* 

R. S. de Biasi** 
M.L.N. Gri/lo*** 

RESUMO 

A técnica da ressonância ferro magnética (RFM) foi usada para estudar 
a cristalização do vidro metálico C069Fe4NilMo2B12Si12 (Metglas 2705M). A 
largura de linha pico-a-pico, M , foi medida à temperatura ambiente e 

9,5 GHz para quatro tempos de tratamento isotérmico na faixa de 
temperaturas de 727 K a 767 K. A fração transformada, obtida a partir 
dos dados de RFM, satisfaz à equação de Johnson-Mehl-Avrami com o 
expoente n entre 1,04 e 1,06. O valor da energia de ativação, estimado a 

partir dos tempos para MIpp = 55 a 65 mT, é 86 kJmol-I • 

1. INTRODUÇÃO 

A estabilidade térmica dos vidros 
metálicos é um assunto de grande 
interesse, já que a cristalização 

pode modificar consideravelmente as 
propriedades desses materiais. A resso
nância ferro magnética (RFM) parece ser 
[1-4] um método conveniente para estudar 
a cristalização dos vidros metálicos, já que 

se trata de uma técnica rápida, sensível e 
não-destrutiva. No presente trabalho, a 
.técnica da RFM foi usada para investigar 
a cristalização de uma liga amorfa de baixa 
magnetoestrição à base de cobalto, Metglas 
2705M [5-7], fabricada pela Allied 
Chemical Corporation. 

A liga, de composição nominal 
C069Fe4Ni,Mo2B'2Si2' foi fornecida em 
forma de fitas com 25 mm de largura e 20 

'Tradução do artigo: R.S. de Biasi e M.LN Grillo, FMR study of crysta lli zation in the amorphous alloy Co.,Fe,Ni,Mo, B
12

Si
12

(Metglas 
2705M), J. Alloys Comp. 268. 270 (1998). 
"Engenheiro Eletrônico (PUC/RJ). Mestre em Ciências em Engenharia E'etrônica (PUC/RJ) e Ph.D. em Engenharia Eletrônica 

(Universidade de Washington. Seattle. EUA). É Professor Titular do IME. 
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flm de espessura. Os tratamentos isotérmicos foram realizados no ar, em pequenos pedaços 
da fita (dimensões típicas: 4 mm x 3 mm) em um forno tubular com uma precisão de ±I K. 

Os espectros de RFM foram obtidos à temperatura ambiente em um espectrômetro 
Varian E-12 trabalhando na Banda X (9,5 GHz) . Todas as medidas foram feitas com o campo 
magnético estático paralelo à superfície da amostra e na direção do eixo maior da fita. 

2. RESULTADOS EXPERIMENTAIS E ANÁLISE 

Os espectros de RFM de duas amostras tratadas de Metglas 2705M, uma como 
recebida e outra tratada por 4 h a 767 K, aparecem na Fig . 1. A Fig. 2 mostra a variação da 
largura de linha pico-a-pico, W"", com o tempo de tratamento, para três temperaturas de 
tratamento. A variação segue de perto equações da forma W = A + B[l - exp(-kt")] com A 
= 46 mT, B = 26 mT. Isto sugere que, como acontece com outros vidros metálicos [2-4], a 
largura de linha aumenta linearmente com a fração transformada da amostra. A Fig. 3 foi 
plotada usando os dados da Fig. 2 para determinar o valor do expoente de Avrami, n. A 
fração transformada, !, foi calculada a partir da largura de linha, supondo que a relação 
linear! = (W - 46)/26 seja válida para todas as temperaturas investigadas . O valor médio 
de n é 1,05. 
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Figura 1 - Espectros de RFM de amostras de Metglas 2705M. 
(a) Amostra como recebida; (b) Amostra tratada por 4 h a 767 K. 
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Figura 2 - Largura de linha em função do tempo de tratamento, para três diferentes 
temperaturas de tratamento: (. ) 727 K; (e ) 747 K; (.Â.) 767 K. 
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Figura 3 - Gráficos de Avrami para três diferentes temperaturas. 
(.) 747 K; (e) 757 K; (.Â.) 767 K. 
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A energia aparente de cristalização Ec foi calculada a partir da variação com a 
temperatura do tempo para um certo valor de largura de linha, t/::'H' de acordo com a equação 
t
ÓH 

= A exp(-E)kT). Gráficos de In t
ÓH 

em função de l/Taparecem na Fig. 4 para três valores 
de largura de linha. Os valores correspondentes de Ec' obtidos a partir da inclinação de retas 
ajustadas por mínimos quadrados aos pontos experimentais, também estão indicados na figura. 
O valor médio de Ec é 86 kJmol- ' , menor que a energia de ativação [4] da liga Metglas 2705MN, 
outra liga à base de cobalto, que é Ec = 125 kJmol -' . Os valores do expoente de Avrami, n, são 
compatíveis com um processo de crescimento controlado por difusão com uma taxa de 
nucleação próxima de zero [8,9]. 

METGLAS 2705M 

1 

-..c: 
----:r: 

O <l 
+-' 

r::: 

-1 

1,28 1,30 1,32 1,34 1,36 1,38 1,40 

Fig. 4 - Gráfico de In tt,H em função da temperatura de tratamento. As retas são ajustes 
por'mínimos quadrados aos dados experimentais: ôH = (.) 55 mT, (e) 60 mT, (Â) 65 mT. 
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Título: Otimização de Condições Operacionais do Processo de 

Enriquecimento do Urânio por n 'oca Iônica - Análise e 

Ajuste de Modelos 

Autor: 

Orientador: 

Co-Orientador: 

Local da defesa: 

Data da defesa: 

Márcio Paes de Barros 

Pedro Paulo Nunes 

Afonso Rodrigues Marques 

IME - Instituto Militar de Engenharia 

20/12/1996 

Os métodos de separação isotópica de urânio atualmente utilizados envolvem, 
em sua maioria, métodos físicos que aproveitam a diferença de massa entre os isótopos 
para efetuar a separação.Embora ainda não sejam utilizados em escala industrial, os 
métodos químicos de separação, que se baseiam nas pequenas diferenças de proprieda
des químicas dos isótopos, apresentam um potencial bastante promissor. Atualmente, o 
Japão conta com uma instalação semi industrial de separação isotópica de urânio, por 
cromatografia de troca iônica, utilizando-se da reação de troca de elétrons, entre esta
dos de oxidação diferentes . 

Neste trabalho foram analisadas as condições de estabilidade de adsorção, no 
processo de enriquecimento químico por cromatografia de oxiredução.Foram obtidas 
isotermas de adsorção para os íons relevantes ao processo, na faixa de temperatura de 
300 C a 900 C. A cinética de troca iônica do Fe (111) e U (VI), na temperatura de 800 C, 
também foi estudada, além das determinações das condições ótimas relacionadas a 
velocidade de deslocamento da banda. , Com base na avaliação de parâmetros predeter
minados, foi desenvolvida uma metodologia para a determinação da concentração do 
agente oxidante.Finalmente, foi realizada uma experiência de deslocamento 
cromatográfico, com o objetivo de verificar o método proposto. 
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Título: 

Autor: 

Orientador: 

Co-orientador: 

Local da defesa:: 

Data da defesa: 

Formulação Estendida da Síntese de Controle Robusto Prcbi -
Aplicação Na Pilotagem De Misseis 

Cap QEM José Vicente Medlig de Sousa 

Cel Rl1 Qem Geraldo Magela Pinheiro Gomes, Dl'. Ensae 

Cap Qem Paulo César Pellanda, M.c. 

Instituto Militar De Engenharia - Rio De Janeiro - RJ 

20 De Dezembro De 1996 

Esta tese apresenta a modelagem em espaço de estados de um sistema de pilotagem 
automática de um míssil solo-ar e a aplicação da síntese PRCBI ("Parameter Robust Control 
by Bayesian Identification") visando obter um controlador parametricarnente robusto . 

Uma vez que o modelo do míssil apresenta uma matriz de transferência direta da 
entrada para a saída, também dependente de parâmetros sensíveis da planta, é apresentada 
uma formulação matemática estendida, capaz de abranger todas as matrizes do modelo. 

Buscou-se, além disso, obter controladores que conjuguem robustez em estabilidade 
com a robustez em desempenho para o modelo do míssil. 

Título: 

Autor: 

Orientador: 

Local da defesa: 

Data da defesa: 

Aperfeiçoamento dos Métodos de Processamento do Sinal de 

Radar Aplicado à Detecção de Proximidade 

Cap QEM Alexandre Pimentel Mendonça 

Luiz Antônio de Moraes Filho 

Instituto Militar de Engenharia 

23/12/1996 

Foi implementado um sistema digital de processamento do sinal de radar aplicável a 
uma espoleta de proximidade.Tal espoleta é um dos componentes do míssil solo-ar (M.S.A.) 
em desenvolvimento no IPD. 

Em 1993, foi apresentada no IPD uma primeira proposta de projeto analógico para o 
sistema.Em seguida, tal concepção foi implementada em circuito impresso e começou-se 
uma bateria de testes. 

Os testes com o protótipo foram relevantes para a aceitação técnica parcial da filosofia 
do projeto, isto quanto aos princípios de radar.Porém, a implementação analógica apontou 
alguns aspectos negativos, dentre eles a necessidade de ajuste em muitos componentes e o 
alto nível de ruído gerado por osciladores, amplificadores operacionais, etc .. Além disto, a 
constante evolução do projeto do míssil pode requerer a alteração de algum parâmetro de 
detecção, ocasionando todo um novo ajuste ou alteração da placa analógica. Assim sendo, o 
projeto digital seria uma questão de tempo, pois qualquer adaptação tomar-se-ia uma altera
ção em software ("firmware"), o que é menos caro e complexo. 
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As etapas do trabalho de tese resumiram-se principalmente em adaptar os princípios 
do primeiro protótipo analógico a um projeto digital-, na busca de um método para cálculo de 
uma forma de pulso FM modulante que torne a filüagem espacial de alvos mais eficiente, 
consistindo na implementação de um algoritmo que reduz a resposta dos lóbulos espaciais 
além da distância mínima exigida para a detecção de proximidade; na pesquisa, com posteri
or aplicação, de um algoritmo para a detecção ou não do alvo próximo e, caso seja detectado 
o alvo, para a estimação da distância e velocidade radial relativa; e na implementação em 
software de um simulador para o sistema. 

Como já citado, a atual versão analógica da placa de processamento do sinal de 
radar possui alguns inconvenientes. Uma versão digital descarta os inconvenientes citados, 
já que as filtragens são efetuadas por filtros digitais, o ruído pela redução do número de 
componentes indutivos e osciladores e toda alteração no projeto passa a ser a nível de 
software. 

Simulações aprovaram o sistema.Há a perspectiva de utilizá-lo em versões futuras do 
M.S.A., em desenvolvimento no IPD. 

Título: As Mudànças Metodológicas no Desenvolvimento de Novos 

Produtos. 

Autor: Nelsom Jose Veiga de Magalhães 

Orientado: Carlos Augusto de Alcantara Gomes, D. Se. 

Co-Orientador: Luiz Eduardo Gouvêa Alves, M. Se. 

Data da Defesa: 23/12/1996 

No escopo deste trabalho é desenvolvida uma organização para as árvores do produto, 
configurações do produto e sistemasdo produto com o intuito de fazer suporte ao sistema de 
desenvolvimento de novos produtos e sua otinúzação, dentro do conceito de produção modu
lar estruturada. 

O sistema de construção modular é um método que permite projetar de maneira a se 
obter uma rápida adaptação a desejos especiais dos clientes, tomando a produção flexível e 
em quantidades crescentes com baixo custo. 

Um estudo sobre o gerenciamento de configurações e suas interfaces com processos 
computacionais é apresentado, bem como uma política de desenvolvimento de novos produ
tos, juntamente com conceitos para se realizar o "start-up" nos trabalhos de documentação e 
organização final do produto. 

Integramos neste trabalho dois conceitos importantes: o de autonomação e produtação, 
que fazem parte de todo um contexto de Percepção da Qualidade. 
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Título: 

Curso: 
Autor: 

Orientado: 

"Metodologia de aplicação do Controle Estático da Qualidade para 
Melhoria de Processos" 
Sistemas e Computação 
Marcelo Nunes de Souza 
Paulo Afonso Lopes da Silva 

Local da defesa: IME - Instituto Militar de Engenharia 
27/12/1996 Data da defesa: 

Este trabalho surgiu da necessidade de se estabelecer e desenvolver novas formas de 
controlar e melhorar a qualidade de processos, tendo como base o controle estatístico da 
qualidade. 

O trabalho apresenta uma metodologia de aplicação do controle estatístico ,da qualida
de sobre resultados gerados por um processo de modo que seu desempenho real e seu desem
penho desejado possam ser comparados, ações corretivas possam ser propostas e realizadas 
quando necessário e oportunidades de melhoria possam ser aproveitadas. 

A abordagem proposta está baseada eu , fundamentos, conceitos e técnicas do controle 
e melhoria da qualidade e da probabilidade e estatística. 

Título: Modelagem e Controle Robusto Para métrico de Reatores Nucleares 
Aluno: Cap Qem Carlos Eduardo da Mota Góes 

Orientador: Tc Qem Jaime de Carvalho Gonçalves Júnior - M. C. (Ipe) 
Co-orientador: Cel Rl1 Geraldo Magela Pinheiro Gomes - Dl'. Ensae (IME) 

Este trabalho propõe um sistema de controle robusto em tempo discreto para um rea
tor nuclear do tipo P" ("Pressurized Water Reactoi-").O projeto deste sistema decorre da 
aplicação da síntese PRCBI (" Parameter Robust Control by Bayesian Identification") (GO
MES, 1991), que se constitui numa nova técnica de Controle Robusto de natureza temporal.A 
síntese PRCBI utiliza como fundamento teórico a estreita relação existente entre má qualida
de de identificação paramétrica e boa robustez em estabilidade de um sistema, tendo por 
objetivo fornecer à malha fechada uma estabilidade robusta a variações de parârnetros da 
planta. 

A fim de se simular o processo nuclear e de se aplicar a síntese PRCBI, apresenta-se 
uma modelagem completa para o reator no espaço de estados.O modelo resultante, do tipo 
NHMO ("MuItipIe-Input MuItipIe-Output"), é representado por um conjunto de cinco equa
ções diferenciais ordinárias não-lineares de primeira ordem, e considera: (a) as equações de 
cinética pontual com um único grupo de nêutrons atrasados; (b) duas equações de conserva
ção de energia: uma para o combustível e outra para o refrigerante; (c) uma entrada de 
reatividade externa devido às barras de controle; e (d) uma segunda entrada externa, repre-

. sentada pela vazão mássica de refrigerante.Uma versão linearizada do modelo MINO, calcu-
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lada em tomo de um ponto de operação em estado estacionário, é utilizada na análise e síntese 
de controle. 

São projetados alguns controladores robustos PRCBI de forma que a malha fechada 
alie rastreamento e regulação na presença de perturbações estruturadas na planta.Cada ganho 
de controlador resulta da minimização do critério de desempenho da síntese PRCBI, realiza
da por técnicas de programação não-linear.Apresentam-se dois diferentes problemas de 
otimização: um sem restrições e outro sujeito a uma restrição de período do reator. Os resulta
dos de simulação digital mostram que as soluções de ambos os problemas conduzem a 
controladores com estabilidade robusta, mas apenas os controladores resultantes da 
minimização com restrição fornecem um desempenho temporal satisfatório. 

Título: Análise Dinâmica de Mecanismos Flexíveis Planos. 
Autor:Armando Morado Ferreira, Cap QEM. 
Orientador: Clódio Alberto Pastro Sarzeto, D. Se. 
Local da Defesa: Instituto Militar de Engenharia. 
Data da Defesa: 17/1/1997. 

o trabalho descreve uma formulação para a análise dinâmica, direta e inversa, de 
mecanismos planos cujos corpos podem ser rígidos ou fiexíveis, em cadeia aberta ou fecha
da, submetidos a restrições holonômicas e com juntas sem massa e flexibilidade. Os corpos 
flexíveis são sujeitos a pequenas deformações e grandes deslocamentos de translação e/ou 
rotação. 

A cada corpo flexível estão associadas coordenadas de referência, medidas em um 
referencial inercial global, e coordenadas elásticas medidas em um referencial flutuante local 
adequado, Os corpos flexíveis são discretizados segundo o método dos elementos finitos e as 
juntas são modeladas por equações de restrições cinemáticas.O prinCipio dos trabalhos vir
tuais para a dinâmica é aplicado para obtenção de equações variacionais de movimento que 
juntamente com as equações de restrições cinemáticas levam a um sistema diferencial-algé
brico de equações de movimento. 

Descreve-se um algoritmo para obtenção e solução numérica da~ equações de 
movimento.Neste algoritmo um pré-processador avalia características estruturais invariantes, 
e admitindo uma partição de variáveis pré-deteminada entre variáveis dependentes e inde
pendentes faz-se uma redução para primeira ordem das equações diferenciais e são emprega
dos os métodos de Runge-Kutta ou Hamnúng para o processo de integração, juntamente com 
o algoritmo de Newton-Raphson para correção das coordenadas dependentes e de suas velo
cidades. 

As forças de restrição são obtidas através dos multiplicadores de Lagrange . 
São apresentados resultados para mecanismos cursor-manivela e manipulador de um 

braço, 
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17/1/1997 

Cerâmicas à base de alumina, reforçadas com zircônia, foram produzidas na forma de 
insertos para ferramenta de corte. O objetivo deste trabalho foi caracterizar e avaliar os insertos 
bem como o seu desempenho em serviço. 

Adições de zircônia monoclínica variando de 0,05 at~ 0,20% em peso, foram feitas na 
alumiÍla de modo a selecionar aquela que apresentasse melhor desempenho mecânico. 

Para isso, 'medidas de resistência mecânica, dureza e tenacidade à fratura foram rea
lizadas, obtendo-se um valor ótimo de adição para 0,1 0% em peso de zircônia. 

A composição química dos insertos foi constituída por uma alumina de alta pureza 
(A-16 SG da ALCOA), misturada com 0,10% em peso de zircônia monoclínica.A adição da 
zircônia à alumina objetivou conferir maior tenacidade ao inserto via reforço pelo mecanis
mo de microtrincamento. 

Como regulador do tamanho de grão do inserto usou-se óxido de magnésio. Os insertos 
de alumina reforçada foram comparados com insertos da alurnina sem reforço. 

Os insertos produzidos foram submetidos a teste de usinagem de um aço SAE 1045 e 
os resultados obtidos mostraram que o reforço com zircônia melhorou sensivelmente o de
sempenho da felúmenta. 
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Este trabalho apresenta um estudo comparativo do desempenho de sistemas de 
guiamento de rriísseis táticos solo-ar. É desenvolvida a modelagem, simulaçãO e análise de 
dois sistemas de guiamento: sistema de autoguiamento direto com"homing" ativo, regido 
pela lei de guiamento por navegação proporcional (sistema NP), e sistema de autoguiamento 
indireto sobre o feixe diretor, regido pela lei de guiamento por alinhamento (sistema LOS). 

Os modelos obtidos permitem a simulação e análise do comportamento dinâmico dos 
sistemas de guiamento, a partir de trajetórias pré-especificadas de alvos fictícios, tanto no 
plano como no espaço. 
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MESTRADO 

o estudo é desenvolvido mediante a abordagem da Teoria de Controle Clássico, ten
do-se utilizado durante as simulações dos engajamento o programa SIMULINK, extensão do 
MATLAB for Windows. 

As figuras 1 e 2 apresentam o diagrama de blocos dos sistemas NP e LOS.A modela
gem inclui : 

- Geração de uma cinemática de alvo capaz de representar teatros de operações típi
cos de engajamentos contra ameaças aéreas; 

Rumo do 
ALVO 

Ale.nu do! Ala.nce da 
Alvo 1 MI .. II 
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I 
I 
I 
: 
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Altitude do i Allltude do 
Alvo : MII.II 

Figura 1 - Sistema Global NP. 

. Açlo do 
Controle 
Vertical 

Figura 2 - Sistema Global LOS. 
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- Modelagem da "Homing Plead" como elemento elaborador do sinal de velocidade 
angular da linha de visada míssil-alvo (sistema NP) 

- implementação da função transferência do pacote eletrônico do míssil. 
- Dinâmica do míssil, incluindo as funções do piloto automático e a resposta aerodi-

nâmica da fuselagem 
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Figura 3 - SCurvas de Engajamento e Acelerações Normais. 
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ME STRADO 

- Modelagem das funções do radar de acompanhamento como elemento sensor da 
cinemática do alvo e elaborador dos sinais de erro de marcação e distância entre míssil e alvo 
(.sistema LOS) 

A figura 3 apresenta algumas simulações de engajamento e as respectivas curvas de 
aceleração normal desenvolvida pelo missil.Analisando-se a trajetória de interceptação dos 
dois sistemas, observa-se que o sistema NP possui uma maior inércia de aquisição do rumo 
da fase terminal, gerando uni esboço parabólico no primeiro quarto do tempo de vôo No 
sistema LOS, tal aquisição se faz de forma mais rápida, às custas da demanda de acelerações 
laterais extremamente elevadas. 

A figura 4 apresenta algumas simulações de engajamento no espaço. 

w 
o 
~ 
5 
< 

10000 

.,1 0 

NP 

NP 

LOS 

ALCANCE (m) o o DERIVAÇÃO Im] 

LOS 

Figura 4 - Curvas de engajamento no Espaço. 
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o aço livre de intersticiais (LI) é uma nova classe de aço com baixo carbono (em tomo 
de 30-50 ppm) e elementos microligantes tais como Ti e/ou Nb.Estes elementos são adiciona
dos a fim de eliminar o carbono intersficiai existente em solução sólida. Estes aços são nor
malmente processados pelas laminações a quente e a frio seguido de um tratamento a quente.O 
recente processo de lamínação a morno tem sido desenvolvido para esta classe de aços com o 
objetivo de melhorar as propriedades mecânicas das tiras a quente ou das chapas laminadas a 
frio. 

No presente trabalho, a influência da redução na textura cristalográfica de um aço Li 
laminado a morno (laminação a quente na região a) com 0,0050% e - 0,072% Ti foi 
investigada.As amostras foram reaquecidas a 1200 °e por duas horas, laminadas a quente 
50% entre 1120 e 920 °e e a morno com reduções de 40,60 e 80% entre 850e 750 °C.Em 
seguida, as chapas foram colocadas em um fomo de mufla a 700 °e por uma hora para simu
lar o bobinamento.Após esta etapa, as chapas foram laminadas a frio 80% e recozidas a 800 
°e por três minutos em um banho de sal a fim de simular o processo de recozimento 
contínuo.Para investigar a influencia da recuperação na formação de textura na laminação a 
morno em um aço LI, um experimento adicional foi realizado.Duas amostras foram reaquecidas 
a 1200 °e por duas horas e laminada a quente 50% entre 1120 e 920 °C.Após a laminação, 
uma amostra foi laminada a morno 80% entre 850 e 750 0 e e outra foi laminada a frio 80%.Em 
seguida, as chapas foram recozidas à 800 °e por três minutos . 

Da análise das texturas obtidas pode-se concluir que a laminação a morno do aço LI 
sob condições controladas melhora as propriedades mecânicas para operações de embutimento 
profundo. 
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DESENVOLVIMENTO 
E TECNOLOGIA 

Tipos de Blindagens Balísticas para Viaturas: 
Uma apresentação didática 

José Renato Andrade Ribeiro * 

RESUMO 

Um dos Sistemas de Armas mais representativos da Força Terrestre é a 
Viatura Blindada, sendo um de seus subsistemas o de proteção, no qual se 

insere a blindagem balística. Essa blindagem pode ser dividida em três 
partes, uma central, uma interna e uma externa, cada qual com sua função 

específica. A central é a própria carcaça da viatura, sendo a base de sua 
blindagem; a interna bloqueia os estilhaços da própria carcaça e a externa 

se contrapõe a engenhos especificamente anti-carro, como a carga-ôca e 
a munição-flecha. 

INTRODUÇÃO 

A 
blindagem balística é um dos meios 
de proteção empregados pelas via
turas de combate. Dentre os outros 

meios pode-se citar: a mobilidade, sen
sores, baixa silhueta, assinatura de radar 
reduzida, alta probabilidade de acerto do 
primeiro tiro, etc. 

"TC OEM - Engenheiro Militar. Engenharia Mecânica e de 
Automóvel. com Mestrado em Ciência dos Materiais. 

Neste artigo tratar-se-á, apenas, da 
blindagem balística, de uma forma resu
mida, geral e didática. Deseja-se assim: 
propiciar ao leitor uma visão geral da blin-', 
dagem balística das viaturas, formando 
uma base de conhecimento ·do assunto que 
facilite o posterior aprofundamento de co-o 
nhecimentos nesse campo da tecnologia. " 

Assim, de maneira simplificada, 
apresentar-se-á a composição da blinda- ,. 
gem e uma breve descrição de cada parte, 
e sua função. ..~ 
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COMPOSIÇÃO DA BLINDAGEM 

Geralmente, a blindagem de uma viatura pode apresentar três partes: 

- uma parte central formada pela própria carcaça da viatura. Essa é a única parte que 
estará sempre presente. As outras duas, que serão apresentadas a seguir, podem ou não estar 
compondo a blindagem, dependendo do grau de proteção que se deseja; 

- outra porção componente da blindagem é aquela colocada na parte interior da carcaça; 
da mesma forma, pode-se empregar um terceiro componente, montado exterior

mente à carcaça. 

A figura 1 ilustra essa composição de modo a facilitar a compreensão por uma 
visualização esquemática. 

PARTE EXTERIOR 

~ 
SENTIDO DE 
MOVIMENTO __ -I ... 

DA MUNIÇÃO 

PARTE INTERIOR 

/ 

1 
CARCAÇA 

FIGURA 1 - Estrutura completa de uma blindagem para Viatura de Combate 

CARCAÇA 

A carcaça do veículo é construída com um material dúctil, geralmente aço de alta 
resistência e baixa liga (ARBL), especialmente desenvolvido para esse tipo de aplicação. 
Esse material deve oferecer alguma facilidade para a fabricação da carcaça por processamentos 
comuns (soldagem, conformação mecânica, etc) e, ao mesmo tempo, deve possibilitar um 
grau de proteção balística que lhe permita cumprir o papel de componente básico da blinda
gem. 

Outros materiais, como ligas de alumínio, também têm sido empregados nessa fun
ção. Há perspectiva de utilização de materiais compósitos, a base de fibras em resina epóxi , 
para esse uso. 
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TIPOS DE BLINDAGENS BALÍSTICAS PARA VIATURAS: UMA APRESENTAÇÃO DIDÁTICA 

PARTE INTERNA 

Na parte interna da blindagem se usa tecidos aramidas (KEVLAR, TWARON, etc). 
Esse material é denominado de tecido pela maneira como é obtido. A semelhança dos tecidos 
para roupas, fibras aramidas são entrecruzadas, desde uma composição simples, com fios 
formando 90° entre si, até estruturas mais complexas. 

Quando a munição atinge uma blindagem como a da carcaça das viaturas, ela pode 
não transpassar a blindagem, mas a onda de choque gerada no impacto pode provocar uma 
fratura da blindagem, típica nestes casos, que 
resulta no estilhaçamento da face interna. 
A Figura 2 apresenta um esquema dessa fra-
tura. 

A função principal dessa parte da blin
dagem é impedir que estilhaços da carcaça 
atinjam os tripulantes da viatura. Essa parte 
pode funcionar, ainda, como um reforço da 
carcaça contra a penetração da munição no 
interior do veículo. 

FIGURA 2 - Estilhaçamento da parte 
interna da blindagem, por efeito da 

onda de choque 

PARTE EXTERNA 

SUPERFÍCIE DE 
IMPACTO 

~ 

\ 
ESTILHAÇOS 

Uma blindagem que apresenta as partes já mencionadas, carcaça e parte interna, é 
normalmente capaz de resistir a munições de projetis simples ou de granadas com explosivos 
de alta potência (HE). 

Dentre as munições anti-carro (AC ou AT) encontram-se as de carga-ôca (Shapped 
charge) e as de alta energia cinética (munição-flecha). Estas munições exigem normalmente 
uma complementação à blindagem, montada externamente a esta. 

À munição de carga-ôca de grande diâmetro só podem resistir as blindagens cha
madas reativas (tipo BLASER). Ela é composta por placas explosivas montadas sobre a 
carcaça da viatura e que, sensibilizadas pela munição de carga-ôca, detonam, gerando 
uma onda explosiva que desvia e dissipa o jato energético da carga-ôca, reduzindo consi
deravelmente seu poder de penetração. A figura 3 é um esquema do funcionamento da 
carga-ôca, mostrando como a energia do explosivo é concentrada em um jato fino, geran
do uma densidade energética superficial (energia por unidade de área) capaz de penetrar 
nas blindagens comuns. 

Vol. XV - NQ 3 - 3Q Trimestre de 1998 77 



DESENVOLVIMENTO E TECNOLOGIA 

EXPLOSIVO 
CONFORMADO 

\ , t JATO (p]"mo d"obre 
7.:D--·.~a alta temperatura e velocidade) 

CONE DE 
COBRE ELETROLÍTICO 

FIGURA 3 - Formação do jato energético em granadas de carga-ôca 

A munição de alta energia cinética possui grande velocidade inicial (v) e, assim, uma 
elevada energia cinética (Ec = Y2 v2

, onde v é a velocidade da munição), além de ser dotada de 
um penetrado r (flecha), cuja ponta é de material da alta dureza, para facilitar a perfuração de 
chapas. Ao atingir a blindagem, a energia cinética se transforma em calor, fundindo local
mente a blindagem e facilitando a penetração, "como faca em manteiga derretida" . Para com
bater essa munição deve-se lhe antepor um material de elevada dureza, alta resistência à 
compressão e frágil, sobre a carcaça da viatura. Devido a possuir as propriedades menciona
das, além de baixa densidade, o material cerâmico é o escolhido para essa função. Placas de 
Al

2
0

3 
' SiC, B

4
C e outros cerâmicos são montadas sobre a blindagem. 

Quando a munição flecha impacta o cerâmico, a alta dureza deste e sua alta resistência 
à compressão acabam por deformar a ponta do projetil, diminuindo sua capacidade de pene
tração. Simultaneamente, a capacidade do cerâmico de suportar altas temperaturas e a sua 
fratura, criando novas superfícies, consomem a maior parte da energia cinética da munição 
flecha. 

CONCLUSÃO 

Em torno da base apresentada, há variações de material empregado, número de cama
das e outras, mas o resumo apresentado é suficiente para compreender a função de cada 
elemento da blindagem e seu princípio de atuação. Espera-se que esse artigo sirva, assim, 
como uma primeira leitura para aqueles que desejem estudar blindagens para veículos de 
combate. 

É oportuno ressaltar que o velho duelo munições x proteção blindada prossegue, ali
mentado pela ciência dos materiais e pela química dos propelentes, sempre em busca de 
maior V

o 
e conseqüente aumento da quantidade de energia das munições sobre os alvos. 

78 REVISTA MILITAR DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA I~~I 



DESENVOLVIMENTO 
E TECNOLOGIA 

Um fórmula simples para o cálculo da altura 
de antenas de microondas 

1. INTRODUÇÃO 

C
om o crescimento intenso do uso de 
rádios de microondas digitais para 
aceSSa0 cálculo da altura de torres 

e antenas tornou-se algo muito mais co
mum no mundo das telecomunicações, não 
somente em áreas urbanas mas também em 
áreas mrais. 

Vista a importância de semelhante 
assunto apresenta-se a seguir uma formu
lação simples para se proceder a tal cál
culo. 

2. DEFINIÇÃO DOS TERMOS 

Seja a situação descrita pela figura 
1. Segue abaixo a definição de cada urna 
das simbologias ali adotadas . 

HA = Altitude, em relação aoMSL, do 
nível do solo no site A; 

*Engenheiro - Nextel S.A. 

Marcelo Praça Gomes da Silva * 

hA = Altura doportda antena no site 
A até o solo; 

HB = Altitude, em relação aoMSL, do 
nível do solo no site B; 

hB = Altura do port da antena no site 
B até o solo; 

di = Distância entre osite A e o pon-
to crítico (PC); 

d2 = Distância ent~'e o PC e o site B; 

d = Distância total entre os sites A 
e B (d = dI + d2); 

H = Altitude, em relação aoMSL, do 
nível do solo no PC; 

hpc = Altura do obstáculo sobre o solo 
no PC (prédio ou árvore); 

L1h = Sobre-elevação do PC; 

RFi = Raio do primeiro elipsóide de 
FresneI no PC; 

F = Folga na altura devido à incer-
tezas diversas. 
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c 
D F 

hA 

hB 

HA 
HB 

A B 

I· d 

hAtQHdA __ ~ __________ hAT~1-H_A __________ ~Q~A~HA 

H + hpc + 6h + RF + F 

hB + HB 

Figura 1 - Sites A e B 

Figura 2 - Trângulos retângulos 
do ângulo () 

Todas as grandezas físicas anteriores deverão ser expressas na mesma unidade de 
medida de comprimento (que é usualmente o metro no SI - Systeme International d'Unités ou 
o pé no BSWM - British System ofWeights and Measures. Entre o metro (m) e o pé (ft) temos 
a seguinte relação exata. 

1 ft = 0,3048111 

Normalmente as distâncias são dadas em quilômetros (km) no SI ou em milhas terres
tres (mi) no BSWM. Nesse caso, é preciso convertê-las primeiramente para metros ou pés , de 
acordo com as relações a seguir. 

1 km = IOOOl1'l 
1 mi = 1609,344 111 ( exatamente) 

o MSL (Mean Sea Level) ou NMM em português (Nível Médio do Mar) é a referência 
mor para a medida de altitudes (o chamado datum vertical ou datum altimétrico). No Brasil 
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UMA FÓRMULA SIMPLE S PARA O CÁLCULO DA ALTURA DE ANTEN AS "DE MI CR OOND AS 

costuma-se medir as altitudes em relação ao assim chamado Marégrafo de /mbituba (locali
zado no estado de Santa Catarina). Uma altitude tomada em referência ao MSL costuma ser 
dita "altitude AMSL" (Above Mean Sea Leve!). 

O port de uma antena refletora parabólica é aqui entendido como o ponto de alimenta
ção dessa antena, ou seja, a interface entre a antena e a linha de transmissão que a alimenta 
(seja um cabo coaxial ou um guia de ondas do tipo elíptico, circular ou retangular). 

Por sUe entende-se um sítio (local) onde esteja instalada uma estação de microondas 
(terminal ou repetidora) . 

PC (ponto crítico) é um obstáculo físico à propagação direta dos sinais de microondas 
(como um prédio, uma árvore, um morro). 

A sobre-elevação L1h (conhecida como earth bulge, em inglês) de um certo obstáculo 
é a correção altimétrica nele efetuada para se levar em conta o encurvamento dos sinais de 
microondas devido à propagação através das camadas da troposfera e também devido à cur
vatura da Terra. Matematicamente temos : 

di xd2 
Dh=----

12,74 x K 
( 1 ) 

onde di e d2 foram previamente definidos e K é o coef; -:: iente do raio aparente da Terra (o 
fator K da propagação). As distâncias di e d2 devem ser expressas em qulômetros para que a 
sobre elevação L1h seja calculada em metros (notar a presença do fator transformativo 12,75 . 
O fator K é um fator de escala e é puramente adimensional (ou seja, é uma razão entre gran
dezas físicas expressas na mesma unidade de medida) . 

O raio RF i do primeiro elipsóide de Fresnel (no ponto crítico) é dado matematica
mente por: 

~ 
di xd2 

Dh.= -
dxf 

( 2 ) 

onde f é a freqüência do sinal de microondas . Nesta fórmula as distâncias di, d2 e d devem 
ser expressas em quilômetros e a freqüênciaf do sinal deve ser expressa em gigahertz (GHz) 
para que o raio RF i seja dado em metros . 

Como, normalmente, se transmite uma banda de freqüências e não somente um sinal 
de freqüência única e bem definida, pergunta-se qual serà o valor que devemos usar no cá
lculo do raio do elipsóide? Usualmente emprega-se o valor da freqüência da onda portadora 
(f=fc). 

A folga F de altura devido à incertezas é um incremento dado à altura medida total 
(= h. I) para considerar eventuais erros de medição no processo. Existe norma TELEBRÁS 

mel 

que aconselha uma folga de 5 metros; existem, porém, empresas que usam valores diferentes 
(2 metros é um deles) ou que nada usam. Se o levantamento topográfico tiver sido bem feito 
não há necessidade de se considerar a folga F nos obstáculos. 
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Algumas vezes a folga F é usada para se levar em consideração o possível crescimen
to de algumas árvores na região do obstáculo em relação à altura da época do survey (planta
ções de eucaliptos são um caso clássico). 

3. DEDUÇÃO DA FORMULAÇÃO 

Sejam os triângulos retângulos CDE (D = 90°) e CFG (F = 90°). As cotas desses 5 
pontos estão mostradas na figura 2. Assim sendo: 

cota C = cota D = cota F = hA + HA 
cota E = H + hpc + LJh + RF i + F 
cota G = hB + HB 

Estando todas as grandezas expressas na mesma unidade de medida vamos calcular a 
tangente do ângulo e. 

( hA + HA ) - ( H + hpc + b.h + RFI + F ) 
Tan q = ---------------

dI 
(3) 

pois o segmento DE mede a cota superior (cota de D) menos a cota inferior (cota de E), ou seja: 

DE= (hA + HA) - (H + hpc + LJh + RFi + F) 

No triângulo retângulo CFG temos: 

( hA + HA ) - ( hB + HB) 
Tan q = --------- (4) 

di + d2 

Explicitando-se hB (a nossa incógnita) como função das outras grandezas temos: 

hB = hA + HA - HB - d x Tan fl (5) 

e substituindo-se o valor previamente calculado para a tangente do ângulo theta chegamos 
finalmente a: 

r hA + HA ) - ( H + hpc + LJh + RF i + F )] 
hB = hA + HA - HB - d x (6) 

di 

A altura hB está, portanto, posta em função das demais grandezas, ou seja: 

hB = Func (hA, HA, HB, di, d, H, hpc, LJh, RFi, F) 
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UMA FÓRMULA SIMPLE S PARA O CÁLCULO DA ALTURA DE ANTENAS DE MICROONDA S 

4. APPROACH PARA O CÁLCULO 

As grandezas HA, H, hpc e HB devem ser medidas em campo (ou lidas de uma carta 
topográfica) . As distâncias di, d2 e d podem ser medidas no próprio campo (através ou de 
distanciômetros ou de telurômetros), medidas em carta topográfica ou calculadas a partir das 
coordenadas geográficas dos pontos (os sites A e B e o obstáculo PC). 

A sobre-elevação L1h e o raio do primeiro elipsóide de Fresnel RF i são calculados 
pelas fórmulas apresentadas anteriormente. 

A folga F deverá ser selecionada em função da situação específica do obstáculo (ver 
os comentários anteriores). 

Uma vez que tenhamos todas essas grandezas já definidas a fórmula 6 deve ser posta 
no interior de um laço iterativo (uma estrutura de repetição do tipo FOR-TO-NEXT). 

Inicia-se o cálculo arbitrando-se um valor inicial para a altura hA (geralmente zero 
metros) e calculando-se o valor correspondente para hB. 

O cálculo prossegue através de incrementos positivos constantes no valor de hA 
(freqüentemente esse step é de 5 metros) e os correspondentes valores de hB (que é a nossa 
variável de saída) . 

Os incrementos de plataforma são geralmente 5 metros pois nas torres de transmissão 
de microondas de longa distância as plataformas costumam estar espaçadas de 5 em 5 metros . 
Para facilitar não apenas a instalação mas também a manutenção, as antenas devem sempre 
ser instaladas onde houver plataformas nas torres . 

Um tal programa de computador tem 3 módulos principais: um módulo de entrada 
(onde as variáveis de entrada são pedidas pelo programa); um módulo calculador e um módulo 
de saída (onde a variável de saída é apresentada em monitor de vídeo ou em impressora ou 
em ambos) . 

As variáveis de entrada são: HA, HB, di, d, H, hpc, j(freqüência), F (folga) e o fator 
K. O programa calcula d2 (d2 = d - dI), L1h e RF 1. A altura hA recebe um valor inicial (que 
pode ser arbitrado pelo programa ou pedido por ele). Usando a fórmula 6 o programa calcula 
o segundo elemento do par (hA, hB) gerando uma tabela de pares admissíveis (teoricamente) 
de alturas de antenas. 

Normalmente um bom programa pede dois valores para o fator de propagação K. O 
primeiro deles é o chamado K mediano (= K 50%) e o segundo é o chamado K mínimo 
(digamos K O,i%) . 

Adicionalmente é também pedido o percentual de desobstrução desejado para o raio 
da primeira zona de Fresnel. Para K mediano costuma-se usar uma desobstrução de 100% 
(cem porcento do raio da primeira zona de Fresnel livre de obstruções) e para K mínimo 
costuma-se usar uma desobstrução de 60% (60 porcento do raio da primeira zona de Fresnel 
livre de obstruções). Em alguns casos particulares usa-se uma desobstrução de 30% (trinta 
porcento) do raio da primeira zona de Fresnel. 

No caso de se empregar 2 valores diferentes para o fator de propagação K (e a 
desobstrução percentual correspondente) poderão ser impressas duastabelas (uma para cada 
valor de K) ou uma única tabela (tabela do pior caso). 
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DESENVOLVIMENTO E TECNOLOGIA 

Esse programa foi desenvolvido pelo autor na linguagem de programação Quick BASIC 
da Microsoft Corporation, funcionando atualmente sob a sua versão executável (um arquivo 
do tipo EXE). 

O programa permite, obviamente, trabalhar com diversos obstáculos e não apenas 
com um (para ser mais claro o vetor obstáculo possui 10 posições. 

Pode atuar com dois valores distintos para o fator K assim como para os percentuais 
de desobstrução do raio do primeiro elipsóide de Fresnel (são as variáveis de entrada Kl , K2, 
desobl e desob2). 

Com o intuito de ser o mais genérico possível é também solicitado que o usuário entre 
com o incremento de plataforma (muito embora o valor default seja igual a 5 metros). 

5. UM ERRO JÁ OCORRIDO 

Certa vez, em um determinado trabalho, houve uma inversão no sinal do numerador 
da equação 3. Com esta inversão ocorreu um erro bem grave. Senão vejamos a demonstração. 

Sen(-q) - Sen(q) 
Tan( -q) = ----- -- -- = ---------- = - Tan( q) 

Cos(-q) Cos(q) 

e portanto, 

Tan( tl)certa = Y 

Tan( tl)errad = -Y logo, Tan( tl)cerla = -Tan( tl)errad 

hBcerla = hA + HA - HB - d x Tan( tl)cerla 

hBerrad = hA + HA - HB - d x Tan( tl)errad 

Subtraindo uma equação da outra temos finalmente: 

hBerrad = hBcerla + 2 x d x Tan( &)cerla 
O erro que se cometeu por se ter trocado o sinal da tangente na equação 3 foi, portanto, 

igual a: . 

hBerrad - hBcerla = Erro 

Erro = 2 x d x Tan( tl)cerla (7) 

6. BIBLIOGRAFIA RECOMENDADA PARA LEITURA 

1. Manual Explicativo do Programa TORRE.BAS (arquivo TORRE.DOC). Engenheiro 
Marcello Praça Gomes da Silva, 1991. 
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Verã.-... 
Curo' 

São milhares de pontos de atendimento Verão Ouro para facilitar sua vida. 
Neste verão o BB vai estar sempre perto de você. Antes de viaja r, você pode autoriza r 

o débito programado de todas as suas contas. Agora, lá na praia, se prec isar sacar, 
pagar, deposita r e ti rar extratos, é só passa r nos pontos de atendimento Banco do Brasil. 
Bom descanso. Deixe que o SB cuida de tudo pra você. 

o bllnco do Brasil 
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