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Um prêmio p ara guardar na memór i a. 

o jornal Computerworld realizou uma pesquisa e apontou as 100 empresas 

que melhor utilizam a informática no mundo. Ninguém melhor que o mais importante 

semanário de informática do planeta para fazer esta seleção. 

A Petrobras está nesse grupo como reconhecimento por sua capacidade de 

traduzir, em resultados práticos, um amplo domínio da tecnologia da informação . 

Apenas outras 3 empresas no Brasil chegaram lá: Bradesco, Varig e Vale do Rio 

Doce. E, somente outras 3 companhias de petróleo no mundo mereceram este 

destaque : British Petroleum, Phillips Petroleum e TransCanada Pipelines . Mais um 

prêmio que a Petrobras recebe por seu padrão internacional de tecnologia . 

I' Ij;@. .. ' .' . -~ PETROBRAS 



EDITORIAL 

C
hegando a esteflnal de 1995 e dando um balanço no que se fez e se 

deixou de fazer ao longa, do ano, podemos com certa melancolia 

afirmar que ainda persiste u~1a crise. Elajá existia, em nossoPaís, 

como conseqüência da alta no preço do petróleo ocorrida no início da 
década de 70. Porém, recentemente agravoucsedepois da GuerrclClo Golfo. 

Aquele conflito, apesar de localizado no Oriente Médio, fez surgir no 

ecumênico Cllnbiente cultural contemporâneo este perigoso eqídvoco: o d~ 
que os exércitos nacionais já não seriam necessários ou pelo menos deveriam 

exiStir apenas como instrumento a serviço de algum poder supranacional, 

. guiados pelo interesse de certos grupos políticos de nações poderosas que 

estarian! agindo como se fossem nwdernos Déspotas Esclarecidos. Assim, 

continuaria existindo teimoso o velho sonho (ou pesadelo?) de um governo 

mundial? 

O leitor atento com certezajá terá, por exemplo, observado o fato de 

que muitos de nossos políticos, de nossos profissionais de nível superior, de 

nossos jornalistas etc vêm relaxando com o trato da língua materna - . 

falada ou escrita - ao mesmo tempo em que proli:feram de norte a sul 

cursos para aprender o idioma de Shakespeare. Súial dos tempos ... 

Sem dúvida alguma o equívoco acima referido vem trazendo para 'Cl 

Força Terrestre certo prejuízo de ordem psicossocial e nãolnenornaesfera .. 

logística, prejuízos estes de que não ficou isento o setor da ciência e da 

tecnologia. 

Por tudo lSSO, é reconfortante verificar que, apesar de inúl1'leras 

dificuldades, esta Revista continua recebendoregulannente a colaboração 

generosa de muitos professores, pesquisadores e engenheiros, militares e 

civis que desejam divulgCll~ dentro e fora do Exército, tudo o que eles têm 

produzido em seus laboratórios, em seus escritórios, em seus canteiros de 

trabalho. São homens e mulheres - brasileiros natos ou que adotaram o 



Brasil como segunda pátria - dedicados ao esforço de construir esta Nação, 

de l1'lelhorar as condições deste povo, através dos caminhos largos e simples, 

porém eficazes, da educação, da pesquisa e do trabalho silencioso. 

Portanto, o balanço da Revista Militar de Ciência e Tecnologia é bem 

positivo e nos leva a agradecer com entusiasmo a todos os nossos 

colaboradores, leitores e amigos, a todos os que visível ou discretamente 

vêm nos ajudando a editar este periódico. 

E agora, aproveitando a ocasião dezembrina, desejamos - a todos a 

quem sOlnos devedores pelo existir da RMCT - um Natal autêntico, com 

sua nuclear transcendência, junto de seus familiares. Desejar ainda um 

início de 1996 aquecido pelo estimulante calor da esperança. 

São os votos cordiais desta Redação e de toda a equipe que nos auxilia. 

Bom Natal e Feliz Ano Novo 
para todos.! 
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PESQUISA 

Análise do Pré-Aquecimento de 
Circuitos Experimentais a Sódio para 

Desenvolvimento de Reatores Nucleares 

[one W. Bellini* 
Ronaldo G. Cabral** 

INTRODUÇÃO 

O sódio, pe las suas propriedades térmicas 
e nuc leares e pelo seu bai xo custo, tem 
se mostrado o melhor refrigerante para 

os reatores rápidos. Assim, a tecnologia do sódio 
é fundamenta l para es te tipo de reatores . 

Uma área experimental para desenvolvimento 
de reatores deve contar com diversos circuitos a 
sódio para teste de componentes e para estudo 
da tecnologia. 

Mas o emprego do sódio como refrigerante 
necess ita de um s istema au x ili a r de pré
aquecimento , já qu e é sólido a temperatura 
ambiente (ponto de fusão == 98°C). Um sistema 
de pré-aquec imento confiável é importante para 

• Engenheiro Mecânico, Mestre em Engenharia 
Nuclear pelo IME. 
•• Engenheiro Eletricista, Ph.D do IME. 
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a faci lidade e a segurança de operação, redução 

da manutenção e para garanti r uma drenagem 
de emergência sem riscos para a integridade da 
in stalação. 

Vários são os métodos que têm sido empre
gado s para pré-aqueci mento de tubulações e 
componentes de c ircuitos a sódio: indução, efeito 

Joule, ci rcul ação de fluidos quentes. O sistema 
mais co mumente usado em c ircuitos experi 

mentais é o constituído por resis tências elétricas 

ex ternas . 

OBJETIVO 

O objetivo des te trabalho é apresentar um 

conjunto de informações que auxiliem o projeto e 

a execução do sistema de pré-aquecimento de 
um circuito a sódio usando resistências elétricas 

blindadas . 
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O SISTEMA DE 
PRÉ-AQUECIMENTO 

Definição de pré-aquecimento 

Pré-aquecimento é a operação que consiste 
em liqüefazer o sódio e levá-lo, bem como os 
componentes da instalação, a temperaturas 
determinadas, com elementos aquecedores sem 
contato direto com o sódio. 

Condições de pré-aquecimento 

o sistema de pré-aquecimento derrete o sódio 
no reservátorio de dreno e eleva a temperatura 
até um valor próprio para o carregamento no 
circuito (= 150°C), Ao mesmo tempo, deixa as 
tubulações e outros componentes em condições 
de recebê-lo (= 200°C) e iniciar a sua circulação. 
O sistema evita a condensação do vapor de sódio 
nas paredes das tubulações onde está presente. 

'/' 

JUNTA fRIA 

CAUDA fRIA 

TERMINAL DA CAUDA FRIA 

CABO ELÉTRICO PVC 

Coloca o sódio a ser purificado nas condições de 
temperatura requeridas pelas unidades de 
purificação (= 300 a 400°C). O sistema possibilita 
o pré-aquecimento de todo o circuito de modo 
uniforme, sem grandes gradientes térmicos, e a 
monitoração da temperatura. Quando o 
aquecedor do circuito entra em funcionamento, o 
sistema de pré-aquecimento é desligado, exceto 
nos trechos e componentes onde a temperatura 
deve ser mantida por razões funcionais e de 
segurança, É o caso de alguns reservatórios de 
alimentação e do sistema de drenagem. 

Descrição do elemento aquecedor 

Um elemento aquecedor, esquematicamente 
mostrado na figura abaixo, é essencialmente 
constituído de uma resistência tubular geradora 
de calor que atravessa o isolante térmico e fica 
em contato com a tubulação ou o componente. 
Em suas extremidades é feita uma "junta fria" e 
montada a chamada "cauda fria" com terminal 

Esquema de um elemento aquecedor típico 

6 VaI. XII - NQ 4 - 4Q Trimestre de 1995 (fJ' i 
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de vedação, para dissipar o calor e impedir a 
entrada de umidade. Um cabo elétrico com 
revestimento termoplástico, antichama, liga o 
elemento aquecedor à caixa de conexão . 

A resistência tubular consiste de um fio 
resistor centrado e isolado em um tubo metálico. 
Devido às suas características de flexibilidade é 
também designada por cabo aquecedor. 

Ajunta fria é um dissipador de calor, liso ou 
aletado, no interior do qual se encontra a ligação 
soldada entre a resistência aquecedora e um fio 
condutor. Este fio, denominado nesta tese por 
cauda fria, é também blindado. 

É importante que os componentes do sistema 
não sejam perdidos na eventualidade de um 
vazamento de sódio ou, ao menos, que os reparos 
sejam mínimos. Os materiais a serem utilizados 
na construção do sistema de pré-aquecimento 
devem ser, em primeiro lugar, compatíveis com o 
sódio na temperatura de exercício e, na medida 
do possível, atender aos demai s critérios 
estabelecidos. 

Os cabos aquecedores para circuitos a sódio 
possuem, normalmente, como resistência geradora 
de calor, um fio de níquel-cromo centrado e 
isolado eletricamente de um tubo de aço 
inoxidável ou Inconel por meio do óxido de 
magnésio. 

PARÂMETROS DE 
PRÉ-AQUECIMENTO 

A potência elétrica a ser instalada para o pré
aquecimento de tubulações sem sódio é deter
minada através do critério da segurança 
intrínseca. Com este critério garante-se que a 
temperatura não atinge valores perigosos para a 
integridade física da instalação. A segurança 
intrínseca é alcançada quando a temperatura da 
tubulação atinge o equilíbrio . A temperatura de 
equilíbrio corresponde à temperatura máxima 
estabelecida. Nesta situação a regra básica a ser 
aplicada é: 

(ili i Vol. XII- N!! 4 - 4!! Trimestre de 1995 

Potência a instalar = Perdas reais à 
temperatura de equilíbrio 

Para os reservatórios com sódio a potência a 
ser instalada é determinada considerando a 
energia térmica total a ser fornecida dividida por 
um tempo adequado à exploração racional do 
circuito e às exigências experimentais. Após 
calculada a potência a instalar, por este método, 
é conveniente verificar a segurança intrínseca para 
uma temperatura máxima admissível (normal
mente a temperatura de projeto) . Se a potência 
instalada for superior às perdas reais à tempe
ratura de equilíbrio estabelecida, faz-se o pré
aquecimento com duas potências: uma instalada 
para a fase de aumento de temperatura e outra 
aplicada apenas para compensar as perdas 
térmicas. 

Para as válvulas com diâmetro inferior a 
150111m, o pré-aquecimento é feito pelo prolon
gamento do cabo aquecedor da tubulação contí
gua. O comprimento de cabo a ser montado é 
determinado por regra prática. Para válvulas de 
maiores dimensões o pré-aquecimento é feito por 
circuito independente. Pode-se calcular as perdas 
para o meio ambiente decompondo a válvula em 
elementos geométricos simples. 

A bainha de um cabo aquecedor, bem como 
a resistência propriamente dita, tem limitações de 
temperatura para garantir a durabilidade de 
funcionamento. A seleção do material da bainha 
do cabo aquecedor depende da faixa térmica de 
trabalho: 

• aço inoxidável austenítico para emprego até 
600°C; 

• inconel para emprego até 800°C. 
O cálculo da temperatura da bainha e da 

resi stência do cabo é feito através dos métodos 
usuais de transferência de calor. 

MONfAGEM 

O sistema de pré-aquecimento deve 
apresentar um adequado grau de confiabilidade 
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para que não ocorram freqüentes problemas 
durante a operação do circuito. A substituição de 
um cabo aquecedor ou de um termopar exige a 
drenagem do sódio e a retirada do isolamento 
térmico correspondente. 

A montagem do sistema de pré-aquecimento 
é feita essencialmente em duas etapas: 

• confecção dos elementos aquecedores; 
• montagem dos elementos aquecedores e 

termopares nas tubulações e componentes. 
A confecção dos elementos aquecedores é 

feita em oficina. Deve ser garantida a herme
ticidade tendo em vista que o óxido de magnésio 
é higroscópico. O procedimento detalhado inserido 
na tese permite montar o dissipador da junta fria 
com um grau de qualidade adequado à vida do 
circuito. 

Os cabos aquecedores em tubulações e 
componentes são fixados através de cintas ou 
pequenas chapas de aço inoxidável. As cintas são, 
comumente, usadas para itens de pequenas 
dimensões, enquanto as chapas apresentam 
emprego mais geral. As pequenas chapas, com 
espessura em torno de O,2mm, são moldadas 
previamente para cada diâmetro externo de cabo . 
São soldadas por pontos deixando uma folga 
adequada para evitar o risco de se soltarem por 
efeito da dilatação dos cabos e componentes. 

O raio de curvatura de um cabo aquecedor é 
função do seu diâmetro externo . Geralmente, é 
adotado um valor de 10 vezes o diâmetro do cabo 
em uso . 

Nas tubulações horizontais dá-se preferência 
ao cabo retilíneo, enquanto que nas verticais o 

pré-aquecimento é feito com o cabo colocado em 
forma helicoidal. Na mudança de direção não se 
instala o cabo na geratriz mais externa da curva 
para evitar problemas de dilatação que poderiam 
levá-lo à mptura. 

Devido à excelente condutibilidade térmica 
do sódio metálico, os tennopares para regulação 
e controle da temperatura são instalados simples
mente na parede do componente. Somente para 
casos especiais há necessidade de se instalar 
termopares em poços. 

Os tennopares são instalados de modo similar 
aos cabos aquecedores. São usadas plaquetas de 
aço inoxidável, soldadas por pontos, que mantêm 
o termopar em contato com a parede da tubulação 
ou componente. 

CONCLUSÕES 

O sistema de pré-aquecimento analisado é 
adequado para atender aos requisitos e condições 
de funcionamento das tubulações, reservatórios 
e válvulas de um circuito experimental a sódio, 
com possibilidade de utilização nos circuitos de 
refrigeração dos reatores. Alguns componentes 
dos circuitos a sódio precisam ser pré-aquecidos 
de moclo particular ou com dispositivos próprios. 
Conseqüentemente, para a realização do pré
aquecimento completo de um circuito, são neces
sárias informações para os demais componentes, 
além dos analisados na tese, acima referidos. O 
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Jipe eqUIpadO com opclOllais 

Não é por acaso que ninguém duvida do Jipe Toyota. Forte. Versátil. Com o motor OM 364 mais po

tente, ele enfrenta as piores estradas e aguenta o trabalho pesado . Se você quiser, seu Toyota pode 

vir equipado com roda livre, relógio quartz, tacômetro, bancos em tecido, direção hidráulica, ar condi

cionado e muitos outros itens. Além disso, na hora da revenda você também não 

arrisca. Porque ele tem grande durabilidade e valorização de mercado. Agora que o 

Jipe Toyota deixou bem claro suas vantagens , é só levar o seu . Com toda a certeza. 
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o Problema da T-Coloração: 
Modelo e Algoritmo 

Nair Maria Maia de Abreu* 
Pedro Soares da Silva Neto** 

O 
Problema de Alocação de Canais de 
Rádio visando a minimizar interferência 
entre transmissores a serem instalados 

numa dada região, vem sendo tratado como uma 
generalização do Problema de Coloração de 
vértices em grafos, conhecido como T-coIOl:ação. 

Neste trabalho apresentamos um algoritmo 
para o problema de Coloração de vértices com 
desempenho superior ao de Welsh e Powell e 
compatível com o do algoritmo Cosine. Além dis
so, apresentamos um modelo para o problema de 
T-coloração de modo a melhor atender as res
trições mais freqüentes impostas na prática pela 
alocação de canais de rádio. Um algoritmo ba
seado na modelagem proposta é apresentado com 
razão de pelformance média superior ao do guloso 
de Cozzens e Robert (1982) para T-coloração e 
desempenho computacional compatível. 

• Engenheira Química, Mestre em Ciências e 
Doutorada em Química . 
•• Graduado em Bacharelado e Licenciatura em 
Química; Mestre em Ciência em Síntese Orgânica. 

[~Jí i VaI. XII - NQ 4 - 4Q Trimestre de 1995 

Palavras-chave: T-Coloração; Alocação de 
Canais de Rádio; Algoritmos Heurísticos; 
Otimização Combinatória. 

o PROBLEMA DE T-COLORAÇÃO 

O Problema de T-coloração surgiu em 
conexão com o Problema de Alocação de Canais 
de Rádio, onde dados n transmissores Xi, i = 
= 1, ... , n, em uma região, deseja-se alocar a cada 
transmissor Xi ' uma freqüência A(xi) sob a qual 
o transmissor Xi deve operar sem interferência. 
Assumimos que A(xi) é um inteiro positivo. 

Um grafo G = (V, E, T) para V = { Xi I Xi é 
um transmissor de rádio}, E = {(xi, Xj) I Xi, Xj E 

V, e se interferem} e T c Z+, cujos elementos 
representam separações de canais não permitidas 
a serem alocados a transmissores que se interferem 
modela o problema. 

A equação 

(1) 

1 1 
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o PROBLEMA DA T-COLORAÇÃO: MODELO E ALGORITMO 

expressa a restrição imposta por T e a função A: 
V -> Zo+ satisfazendo a equação (I) é chamada
T -coloração. 

Assumimos que O E T e a solução do 
problema para T={O} resulta na atribuição de 
canais distintos a transmissores adjacentes. É o 
caso do Problema de Alocação de Co-canal e 
coincide com a Coloração de Vértices de um Grafo 
G. Para T = {O, I}, os transmissores não podem 
receber freqüências iguais ou adjacentes, senão a 
equação (1) deixa de ser respeitada. O conjunto T 
foi introduzido no modelo para limitar ou eliminar 
possíveis intelferências entre os transmissores pelo 
afastamento dos canais (freqüências) a serem 
alocados aos mesmos. 

As principais medidas de eficiência para a T
coloração são dadas pela ordem IA(xi)1 que é o 
número de diferentes cores alocadas, e pelo span 
Max IA(xi) - A(xj)i ' a diferença entre a maior e a . 
menor cor alocadas, o que representa a largura do 
espectro de freqüências ocupado. O que se deseja 

b 
(3) 

a (1) 

1 2 

c 

e 
(7) 

FIGURA 1.a.: ordem mínima 

é determinar a menor ordem e o menor span de 
uma T-coloração, conhecidos, respectivamente, 

por número T -cromático Xt(G) e número 
T-span SPt(G). 

Em geral, os problemas para obter Xt e SPt 
são NP-completo, pois para T = {O} o problema 
de T-coloração é exatamente o problema de 
coloração . Geralmente, os problemas são árduos, 
mas um grande progresso tem sido obtido em 
problemas sobre certas classes de grafos e classes 
específicas de conjuntos T. Para maiores detalhes 
ver Cozzens e Roberts (1982). 

Um outro aspecto importante relaciona-se ao 
fato de que nem sempre se obtém span ótimo 
quando a alocação é de ordem ótima e vice-versa. 
Na figura 1 ilustramos tal fato com o grafo Cs e 
T={O, 1,4, 5}. Em l.a. temos uma alocação de 
ordem mínima com as cores { 1,3,7}; em 1 b temos 
uma alocação span mínimo, com as cores 
{ I, 2, 3, 4, 5}. 

b 
(4) 

a (1) 

c 

FIGURA 1.b.: span mínimo 

e 
(3) 
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UM NOVO MODELO 

o modelo apresentado anteriormente não 
atende os requisitos de um típico Problema de 
Alocação de Canal, pois apesar de considerar 
transmissores como vértices unidos por arestas 
quando há potencial de interferência entre eles, 
não leva em consideração diferentes níve is de 
interferência entre cada par de transmissores, 
Assim, o uso de apenas um conjunto T para todo 
o grafo nos impõe um único nível de intelferência 
para todos os pares de transmissores, o que não 
corresponde à realidade, A literatura utiliza o 
conceito de grafos aninhados para contornar essa 
questão o que dificulta a resolução do problema 
que agora requer a necessidade de se obter uma 
T-coloraçao para k grafos distintos e compatíveis 
entre si, 

Propomos, então, um modelo mais abrangente 

que utiliza um único grafo, onde cada aresta recebe 

um rótu lo k associado a um conjunto Tk de inteiros 

não-negativos que representam separações de 

canais não-permitidas para alocações a 

transmissores que interferem entre si, Neste caso 

~f passa a ser uma classe de conjunto ~f = {T I' T 2' 

1 (2) 
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PESQUISA 

o PROBLEMA DA T-COLORAÇÃO: MODELO E ALGORITMO 

.. " Ttl e o grafo G = (V, E, 3) um ~-grafo, onde 

V = {xI' .. " xn} representa o conjunto de 
transmissores, E um conjunto de ares tas rotuladas 

[(xi, xj),k], xi e Xj E V e k é o rótulo da aresta 

(xi, xj) correspondente a T k E T. A equação a 

segu ir resume a restrição imposta por ::r 

[(Xi, xj),k] E E ~ I A(xi) - A(xj) I É 

É Tk ,l:::;k:::;t (2) 

A função A: V -> Zo+ satisfazendo a equação 
(2) é aqui chamada uma 3"-coloração 
generalizada. 

Seja G= (V,E,:í) um grafo, onde V={ 1,2,3, 

4 ,5 }; E={ [(1 ,2),0] ,[(1,3) , O], [(1 ,4), O], [(2,3),3] , 
[(2,4), 3], [(2,5), 2], [(3,4),4], [(3,5),1], [(4,5), 
I]} e ~r = {Tk I k = O, .. " t}, tal que To = {O}, 
T I={0,15}, T2={0,7,14,15}, T3= {0,1,7,14,15}, 
T4= {0,1,2,3,4,5,7 ,8 ,14, 15}, 

O ~r-grafo é apresentado na figura 2, Ao lado 
de cada vértice está o respectivo rótulo e no meio 
de cada aresta o rótulo que indentifica o conjunto 
Tk associado, Encontra-se entre parênteses, ao 
lado de cada vértice, os valores obtidos numa 
:f-coloração despetn mínimo, 

5 (2) 

":>&-----.;;;:~ 4 (7) 

FIGURA 2: Ilustração do ::f-grafo e 
uma::f-coloração generalizada 
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PESQUISA 

o PROBLEMA DA HOLORAÇÃO: MODELO E ALGORITMO 

o ALGORITMO COLORCLIQUE 

o algoritmo mais explorado na literatura para 
resolver o Problema da T-coloração é um do tipo 
guloso, que pode ser encontrado em Cozzens e 
Roberts (1982) que trabalha sobre um grafo 
simples e um conjunto T comum a todas as arestas 
do grafo. Ao adaptarmos o referido algoritmo para 
trabalhar sobre o nosso modelo, não ficamos 
satisfeitos com sua razão de performance média e 
nos dirigimos em busca de um algoritmo melhor. 
Assim, surgiu o algoritmo ColorClique que no item 
posterior será adaptado à resolução do Problema 
de T-coloração. Agora trataremos do problema 
simples de coloração em grafos. 

Seja G(V, E) um grafo simples não-orientado. 
Uma k-coloração de G é um mapeamento 
c: V -> {I, 2, ... , k}, onde k é o número de cores 
usadas para colorir o grafo G e c é uma 
k-coloração própria, se c(u) i:- c(v), para todas 
arestas {u, v} E E. O número cromático de G, 

denotado por X(G), é o menor inteiro positivo k 
para o qual existe uma k-coloração própria. O 

o Algoritmo ColorClique 

Dado o grafo G = (V, E) 

problema de coloração de um grafo arbitrário é 
um problema de decisão NP-completo Garey e 
Johnson (1979). 

Baseado no procedimento Clique de Turner 
(1988), mostrado a seguir, o algoritmo colore a 
clique obtida com cardinalidade k, e assume dispor 
pelo menos dessas k cores para colorir os demais 
vértices de G. A cada vértice não colorido, associa
se o conjunto de cores disponíveis {l, ... , k}. E 
para aqueles adjacentes a um dado vértice u da 
clique colorida, o conjunto correspondente de cores 
disponíveis é atualizado. O passo seguinte consiste 
em colorir todos os demais vértices não coloridos, 
usando como critério de seleção aquele com o 
menor número de cores disponíveis. Se não houver 
mais cores disponíveis, a cor k+l é usada para 
colori-lo introduzindo-a em cada conjunto de cores 
disponíveis dos vértices não coloridos e não 
adjacentes a u. Caso contrário, atribui-se a u, a 
menor cor disponível, atualizando-se o conjunto 
de cores disponíveis correspondentes aos seus 
adjacentes. O algoritmo encerra quando todos os 
vértices estiverem coloridos. 

K:= Clique(G); {Encontrar a Clique K pelo procedimento de Turner com k=IKI} 

Inicializar os conjuntos CoresDisponíveis(v) com {I, ... ,k}, 'ílvE V. 
Colorir a cada vértice v da Clique K com uma das k cores, excluindo a cor(v) dos conjuntos 
CoresDisponíveis(Adj(v)). 

Enquanto houver v E V não colorido faça 

Procurar u E V é tal que ICoresDisponíveis(u)1 = Min {ICoresDisponíveis(v)l, v E Ve v não 
colorido} 

Se CoresDisponíveis(u) = <p 
então 

senão 

k:= k+l {inserir mais uma cor} 

CoresDisponíveis(v) := CoresDisponíveis u {k}, tq v E Ve v É Adj(u) 

c:= Min {CoresDisponíveis(u)} 
cor(u) := c {colorir o vértice u com a cor c} 

CoresDisponíveis(v) := CoresDisponiveis(v) \{ cor}, v E Adj(u) 
fim enquanto 
retornar k e cor { número de cores e coloração obtida} 
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PESQUISA 

o PROBLEMA DA T-COLORAÇÃO: MODELO E ALGORITMO 

Apresentamos abaixo a função Clique proposta por Turner (1988) a qual retoma uma clique do 
grafo, não necessariamente maximal, mas segundo Turner, na maioria das vezes maximal. 

função Clique(G(V,E» {de Turner} 
var K, S: conjunto de vértices; 

S:= V; K:= <1>; 

enquanto S: :f:- <I> faça 
selecionar aleatoriamente x E S de maior grau; 

K:= K u {x); 

S := S n Adj(x); 
clique:= K; 
fim 

OUTRAS CONSIDERAÇÕES 

o algoritmo ColorClique usa a estratégia de 
escolher o vértice com menor número de cores 
disponíveis para coloração, o correspondente ao 
vértice com o maior grau de saturação no 
algoritmo de Brélaz (1979). 

O ColorClique foi testado em grafos aleató
rios e, para efeitos de comparação, ap licamos os 
algoritmos Guloso e Cosine; este, apresentado por 
Hertz (1991) nos mesmos grafos. Os resultados 
obtidos para 30 instâncias geradas aleatoriamente 
com distribuição uniforme, com n vértices, 
20 ~ n ~ 100, e probabilidade 0.5 de ocorrência 
de aresta entre pares de vértices, é mostrado na' 
tabela 1. 

Vértices Guloso ColorClique Cosine 

10 4.1333 3.9000 3.9667 
20 6.9000 5.9000 6.1333 
30 9.2000 7.6667 7.8667 
40 11.0667 9.3000 9.4667 
50 13.1333 11.3000 10.7667 
60 14.8000 12.6333 12.2000 
70 16.5667 14,4667 13.6667 
80 18,0333 15.6000 115.0000 
90 19.6000 17.2000 1 16.3667 

100 21.5667 18.4667 117.6000 

TABELA 1: Média do número de cores obtidas 
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Como podemos observar na tabela 1, o 
número de cores médio obtido pelo ColorClique é 
muito próximo do obtido pelo Cosine. Para 
n > 30, o Cosine passa a ser ligeiramente superior, 
mas mantendo a proximidade do número de cores 
médio obtido pelo ColorClique. 

Avaliamos também o número médio de cores 
obtido pelo ColorClique frente ao Cosine para gra
fos aleatórios com 100 vértices, e 0,1 ~ p ~ 0,9, 
cujos resultados estão na tabela 2. Como pode ser 
observado, o ColorClique mantém praticamente 
a mesma razão de performance do Cosine nas 
diversas densidades. 

p ColorClique Cosine 

0.10 5.8000 5.5000 
0.20 8.7667 8.5000 

0 .30 11.866 11.3667 
0.40 14.9667 14.2000 
0.50 18.5000 17.4333 

0.60 22.1333 21.3000 
0.70 27.1000 25.9667 
0.80 33.1333 31.9667 

10.90 43.0333 41.5000 

TABELA 2: Média de cores obtidas por Cosine 
e ColorClique variando p 
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JO 

10 

20 <o 60 80 

FIGURA 3: Cores obtidas com o algoritmo ColorClique 
em grafos K-coloríveis 

Na figura 3 mostramos o número de cores 
obtidas (mínimo, médio, máximo) pelo algoritmo 
ColorClique sobre grafos K-coloríveis 
X255(k,O.5), com 255 vértices, k cores e proba
bilidade de geração de arestas 0,5. Na figura 4, 
mostramos os mesmos resultados na forma de 
média da razão entre cOres obtidas e k. Obser
vamos que o algoritmo ColorClique sobre os 
grafos K-coloríveis utilizados estabiliza o número 
de cores obtidas para valores em torno de 37 em 
média quando k cresce. Baseado no estudo de 
Turner (1988), este algoritmo apresenta excelente 
desempenho para valores de k ~1 Og2n . 

O ColorClique tem complexidade 0(n2), 
conforme apresentado em Silva Neto(l995), 
superando o Cosine 0(k.n2). No entanto, o Cosine 
tende a melhorar a sua eficiência para grafos mais 
densos , aproximando-se do desempenho do 
ColorClique. Isto se justifica, pois o Cosine 
trabalha com contração de vértices e quanto mais 

O algoritmo T -ColorClique 

Dados o :r-grafo G(V,E,:J); { 0(t.n2) 

2.5 

1.0 

0.5 

20 40 60 90 

k 
FIGURA 4: Média da razão [(cores obtidas)/k] pelo 

ColorClique em grafos K-coloríveis 

denso for o grafo, menos operações de contração 
são requeridas para se chegar a um clique, 
condição de parada do algoritmo. 

ALGORITMO s:.COLORCLIQUE 
Baseado no algoritmo ColorClique, desenvol

vemos o :r-ColorClique para resolver o problema 
realmente proposto. Este algoritmo procura uma 
clique K com o procedimento clique de Turner 
(1988) e inicia a T-Coloração, pelos vértices da 
clique . Como k cores normalmente não são 
suficientes para T-colorir e a quantidade de cores 
não é facilmente determinada previamente, 
preferimos usar como parâmetro de entrada do 
algoritmo o maior número de cores a serem usadas 
(MaxCor). Todos os vértices do grafo possuem 
MaxCor cores disponíveis. 

T-Coloração - vetor [1..n] para armazenar a :r-coloração, onde n=lvl 
MaxCor, a maior cor disponível no conjunto {1,00., MaxCor} de cores 
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o PROBLEMA DA T-COLORAÇÃO MODELO E ALGOR ITMO 

início 
K:= Clique(G); (maior clique, procedimento de Turner -O(m + n) } 
k:=IKI; 
CoresDisponiveis(u):= {l..MaxCor}, \tu E K 

CoresUsadas:= <1>; 

CoresNãoUsadas:= {l .. MaxCor}; 
Para u E K faça {colorir a clique K} 

início 
Se não T-colorir(u,G,T-Coloração, CoresUsadas, MaxCor) então 

Encerrar o algoritmo com falha, MaxCor pequeno; 
AtualizarCoresDisponiveis(u,G,T-CoresDisponiveis,MaxCor); 
fim 

nc:=k+l; {controla o numero de vértices coloridos} 
enquanto nc ~ n faça 

início 
u:= vértice não colorido com menor conjunto CoresDisponíveis 
Se não T-colorir(u,G,cores,CoresUsadas,MaxCor) então 

Encerrar o algoritmo com falha; {MaxCor pequeno} 
AtualizarCoresDisponíveis(u,G,CoresDisponíveis,MaxCor); 
nc:= nc + I; 
fim { enquanto 

fim- {ColorClique } 

A função 3"-Colorir atribui a menor cor disponível e já usada ao vértice u. Esta estratégia evita a 
introdução de uma nova cor enquanto houver cor usada que atenda. Caso contrário, a procura é 
estendida às demais cores até "MaxCor". 

Função 3"-Colorir(u:vertice;Tcoloração:vetor):lógico; ( O(MaxCor) 
início 
Se CoresDisponíveis(u) = <1> então 

Retornar T-Colorir:=Falso; 

cor:= Min ( CoresDisponíveis(u) () Cores Usadas } 
Se cor < I {nao T-colororiu }então 

início 
cor:= Min ( CoresDisponívies(u) () CoresNãoUsadas}; 

CoresUsadas:= CoresUsadas u {cor}; 
CoresNãoUsadas :=CoresNão Usadas \ {cor}; 
fim 

T-Coloração(u) := cor 
T-colorir:= Verdadeiro; 
fim; 
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A função AtualizarCoresDisponíveis atualiza os conjuntos CoresDisponívies dos vértices não 
:f.·coloridos e adjacentes a u, já ~j:.co l orido, retirando-se as cores proibidas impostas pelo conjunto Ti 
associado à aresta (u, v, i). 

Fu nção AtualizarCoresDisponiveis( u, GCoresDisponíveis); 
{ atualiza os conjuntos de cores disponíveis Adjacentes a u ) 

início 

Para todo v E Adj(u) faça 
início 
Para todo t E Ti associado à aresta (u,v,i) faça 

início 
CorProibida:= T-coloração(u) + t 
Se CorProibida E CoresDisponíveis(v) então 

CoresDisponíveis(v) := CoresDisponíveis(v)\ {CorProibida); 
CorProibida:= Tcoloração(u) - t 

Se CorProibida E CoresDisponíveis(v) então 
CoresDisponíveis(v) := CoresDisponíveis(v)\{ CorProibida}; 

fim; 
fim 

fim; 

Para o grafo G(V, E, .3) da figura 5, 
cons id eramos T(O)= {O} , T( 1)= {O, I} e 
MaxCores=5. Deseja-se obter uma ~r·coloração 
para G aplicando-se o algoritmo :;-ColorClique. 

A figura 6 ilustra os passos do algoritmo. 

o 2 

Inicialmente, o procedimento Clique retoma K, 
pelos vértices { 1, 3, 2} ; cada vértice de G recebe 
um conjunto de cores disponíveis { 1,2,3,4,5 } e 
a ~r-coloração de K é iniciada pelo vértice 1 que 
recebe a cor 1, a menor dentre as disponívei s; a 
seguir, os vértices 2 e 3 perdem a cor 1 de seus 
respectivos conjuntos CORES DISPONÍVEIS e 
o vértice 4 perde as cores I e 2; então o vértice 3, 
escolhido pela ordem obtida em K, recebe a cor 2 
e atualizando-se o conjunto CORESDISPONÍ
VEIS do vértice 2, são retiradas as cores 2 e 3, 
sobram então {4,5}; do vértice 4 é retirada a cor 
3, RESTANDO-SE (4, 5); o vértice 2 recebe a 
cor 4 e não possui adjacentes não coloridos a serem 
atuali zados; ~f-co l orindo o restante do grafo, o 
vértice 4 recebe a cor 4 e não havendo mais 
vértices, o algoritmo termina. 

FIGURA 5: T-grafo G(V, E, T) usado pelo exemplo 5 

1 8 

(1.2.3. 4.5 

~1:,14,1i1 

~ 

1 (1) 

{4.5} 4(4) 

o 2(4) 

fl.~.3.".5t 
{2.3.4. 5} 

FIGURA6: Ilustração das etapas de3"-coloração 
do exemplo 5 
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A complexidade do algoritmo ~.r-ColorClique 

é dominada pelas tarefas AtualizarCores
Dísponíveis que requer O(m.t) , onde m= lEI e 
t= Max {T}. e .. 'FColorirque requer O(n.MaxCor). 
Assim o algoritmo ~f-ColorClique terá comple
xidade 0(t.n2). Para maiores detalhes, confira em 
Silva Neto (1995). 

CONCLUSÕES -

Apresentamos um modelo para o problema 
de Alocação de Canais de Rádio por meio de :f. 
grafos. Este modelo se mostra mais adequado 

PESQUISA 

o PROBLEMA DA T-CO LORAÇÃO: MODELO E ALGORITMO 

aos probl emas práticos , pois considera os 
diferentes níveis de interferência entre os diferentes 
pares de transmissores pela associação de 
conjuntos distintos às arestas do grafo proposto. 

Para , resolver o problema, propusemos o 
algoritmo :f-ColorClique de complexidade 0(t.n2) , 

para t = Max ITjl, baseado neste novo modelo e, 
no algoritmo ColorClique que também apre
sentamos. Este último trata-se de uma heurística 
polinomial de 0(n2) para o clássico problema de 
Coloração de Vértices de um grafo simples G, 
mostrando-se mais adequado à adaptação ao caso 
mais geral da T-coloração do qu e o Cosine 
proposto por Hertz (1991) . O 

BIBLIOGRAFIA 

COZZENS, M. B. & ROBERTS, F S., T-Colorings of graph and the channel assignement problem, Congr. 
Numer. 35 , 1982, 191-208. 

BRÉLAZ, D., New methods to co lor the vertices of a graph , Comm. ACM, 22, 1979,25 1-256. 
GAREY, M. R. & JOHNSON, D. S ., Computers and intractability: A Guide to the T heory ofNP-completness, 

W. H. Freeman and Co, 1979. 
BERTZ, A., Cosine: A new graph coloring algorithm, Operations Research Letters 10, 1991 , 4 11-415 . 
SILVA NETO, P. S., Problema de Alocação de Canal e T-Coloração, Tese de Mestrado, 1995. 
TURNER, 1. S., Almost Ali k-Colorable Graphs Are Easy to Color, Journal of AIgorithms, 9, 1988, 63-82. 

(iJ' i Vol. XII - NQ 4 - 4Q Trimestre de 1995 1 9 



ROLLS 

Rolls-Royce - 30 anos fornecendo à Marinha Brasileira turbinas para 
helicópteros e para propulsão de navios. 

Rua Voluntários da Pátria, 45 Sala 1006 
Botafogo - Rio de Janeiro-RJ - CEP 22270-000 
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INTRODUÇÃO 

A s técnicas nucleares têm sido de g rande 
valia na área médica para di agnós ticos e 
terapias. Na área de di ag nó sti cos, a 

grande maioria das técnicas empregadas visa à 
obtenção de uma imagem construída direta ou 
indiretamente através da detecção de radiação 
gama. Neste tipo de aplicação os de tec tores 
baseados em semicondutores tê m me recido 
atenção cada vez maior.1.2 
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Engenheiros Militares e mestrado em Engenharia 
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*** Professor, possui os cursos de graduação em 
Engenharia Eletrônica, mestrado em Engenharia 
Elétrica e Docteur D'Etat. 
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Os detectores de rad iação e mpregando 

tecnologia de semicondutores, normalmente, são 

diodos com diversos tipos de estru turas. Estes 

dispositivos podem detectar radiação de forma 
direta ou indireta . U Na detecção direta, a radiação 

in cide nte provoca ioni zação diretamente na 

estLUtura do fotodiodo gerando uma fotocorrente 

lph ' proporc ional ao número de pares e létron
lacuna gerados. Para ter alguma eficiência, este 
tipo de detector precisa ser bastante espesso devido 

ao baixo número atômico do silício. Na detecção 
indireta, a radi ação incide sobre um material 

c intilador que irá gerar luz, ou sobre um materia l 

converso r, normalmente de alto número atômico, 

que irá produzir partículas secundárias (elétrons, 

principalmente) , que irão sensibilizar o fotodiodo. 

O presente traba lho tem como objetivo 

di scutir as propriedades de diodos detec tores 

baseados na tecnolo g ia do silício amorfo 

hidrogenado (a-S i:H), visando principalmente 

ap licações na área médica e/ou na área de ensaios 

não destrutivos. 

21 



PESQUISA 

DIODOS P+N DE SILíCIO AMORFO HIDROGENADO APLICADOS À DETECÇÃO DE RADIAÇÃO 

MODOS DE OPERAÇÃO DE 
DETECTORES 

Os sistemas que emprega m detec tores 
eletrônicos , normalmente operam em modo 
pulsado, acumulando contagens ou carga. Esta 
acumulação é feita durante um certo intervalo de 
tempo, que deve assegurar uma boa estatística, 
no caso de contagens, ou uma boa relação sinal! 
ruído no caso da carga. IA Este tempo dependerá 
da intensidade do feixe de radiação incidente e do 
tipo de corpo a ser examinado . Isto posto, fica 
evidente que, para reduzir a dose de radiação a 
que um pac ie nte é submetido, redu z indo a 
intensidade do feixe de radiação e/ou o tempo de 
exposição, mantendo-se a qualidade da imagem, 
to rna- se necessário o uso de detectores mais 
eficientes e/ou de menor ruído intrínseco. 

Quando operando em modo corrente, um 
detector não fornece informações de energia ou 
de ocorrência temporal de eventos nucleares e sim 
uma médi a (ao lon go do tempo) da taxa de 
ocorrência ou da energia destes eventos . 

Em sistemas de tomografia computadorizada 
a informação de maior interesse é a intensidade 
do feixe transmitido através do corpo sob análise. 
Assim, a operação em modo corrente destes 
detectores é uma alternativa viável, pois a corrente 
resultante, pode ser medida quase que instantanea
mente. Esta corrente é diretamente proporcional 
à taxa de ocorrência de eventos e depende do 
coefic iente de atenuação linea r, j..l., do meio 
percorrido pelo feixe. O ganho de tempo obtido, 
por si só, já é interessante para o caso de ensaios 
não destrutivos, nos quais a dose de radiação 
absorvida pela amostra te m importância 
secundária e o tempo é um fator economicamente 
importante. 

O DETECTOR DE a-Si:H 

O detector proposto neste trabalho é consti
tuído por um fotodiodo em a-Si :H acoplado a um 
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cintilador como é mostrado na figura I. Como 
cintilador foi usado um cristal de iodeto de césio 
dopado com tálio CsI(TI) de 3,0 x 30,0 x 20,0 
mm . Este material foi escolhido porque seu 
espectro de luz emitida apresenta o ponto de 
máximo coincidente com o pico da eficiência 
quântica do fotodiodo de a-Si: H. 

cintilador 

vidro 

CTO 

NiCr 

n 7 a
-
si :H 

Jl 

FIGURA 1: Estrutura do detector 

O fotodiodo é uma estrutura do tipo p-i-n de 
a-Si:H depositada em forma de filme fino sobre 
um substrato de vidro recoberto por uma camada 
de óxido condutor transparente CTO (óxido de 
índio-estanho - ITO, ou dióxido de estanho -
SnO?). As camadas p, i e n são obtidas através 
do processo de deposição de vapor químico 
e nriquecido por plasma (PECVD). Para a 
deposi ção da camada p é usada a decomposição 
dos gases silano (SiH

4
) + diborano (B

2
H

6
). A 

camada intrínseca (i) é formada pela decom
posição do gás si lano puro e, finalmente, a 
decomposição da mistura silano + fosfina (PH) é 
usada na deposição da camada n.5 Os fotodiodos 
foram produzidos no reator de PECVD do 
Laboratório de Estudos de Materiais e Interfaces 
(LEMI) do PEMM/COPPE/UFRJ. O contato 
metálico da camada n foi obtido por evaporação 
por feixe de elétrons de uma liga de níquel-cromo 
(NiCr). Os fotodiodos produzidos têm área de 60 
mm2 e as espessuras de suas camadas são: 
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Camada p = I 50 À 
Camada n = 350 À 
Camada i = 0,75flm e 1,3flm 
filme de NiCr = 2000 À 

DIODOS P-I-N DE SILíCIO AMORFO HIDROGENADO APLICADOS À DETECÇÃO DE RADIAÇÃO 

medida com um eletrômetroKeythley modelo 617 
(medida DC) e com um amplificador lock-in 
Stanford modelo SR-530 (medida AC). Os 
contatos com os eletrodos dos fotodiodos foram 

Na sua maior dimensão o cintilador propicia 
uma contenção em torno de 68% de um feixe de 
radiação de 662 keV (de uma fonte isotópica de 
I37CS). O fotodiodo foi acoplado mecanicamente 
à face de 3,0 x 20,0 mm do cintilador. 

PROCEDIMENTO 
EXPERIMENTAL 

O detector foi caracterizado com uma fonte 
isotópica de radiação gama de 241 Am, com energia 
principal dos fótons de 59 ke V e com uma 
atividade de I 00 mCi. Essa redução na energia do 
fóton acarreta um aumento da contenção do feixe 
incidente no cintilador para, praticamente, 100%. 
O objetivo dos testes é avaliar o funcionamento 
do detector em energias próximas às de uma 
tomografia médica. Em uma etapa posterior o 
detector será avaliado em um tomógrafo não 
médico, que emprega um feixe de 662 ke V. Por 
outro lado a fonte utilizada, de 241 Am com 100 
mCi de atividade, fornece intensidades de feixe 
no detector bem inferiores às encontradas em 
tomógrafos médicos, o que permite avaliar o 
detector em seu limite inferior de sensibilidade. 
Também foram estudados os efeitos da polarização 
reversa na resposta dos detectores a campos de 
radiação de baixa intensidade. O procedimento 
experimental consistiu, basicamente, na medição 
da fotocorrente gerada pelo detector com a fonte 
situada a distâncias variando de 10,0 a 120,0 em. 
Para isto, o arranjo experimental foi montado em 
um banco ótico graduado no qual foram fixados 
os suportes para a fonte e o detector, sendo que 
este último possui uma caixa para bloqueio da 
luz ambiente. Além disso, as medidas foram 
realizadas em uma sala escura. A fotocorrente foi 
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feitos com fios de ouro e cola de prata de alta 
condutividade. Foram ensaiadas amostras de 
fotodiodos de 1,3 flm de esp-essura da camada i 
com óxidos condutores transparentes de ITO e 
Sn0

2 
e de 0,75 flm em ITO para determinação da 

influência da espessura da camada intrínseca na 
fotocorrente. Foi ensaiado, também, um fotodiodo 
comercial de silício cristalino (c-Si) modelo S2551 
fabricado pela Hamamatsu para comparação de 
desempenho e determinação da eficiência relativa 
do detector com fotodiodo de a-Si:H em relação a 
este. Todos os valores medidos para o fotodiodo 
de c-Si foram corrigidos para os valores 
correspondentes à área de 60 mm2 dos fotodiodos 
de a-Si: H. 

A calibração do banco ótico foi feita a partir 
dos dados fornecidos pelo fabricante da fonte 
radioativa (AMERSHAM Int., Mod. AMC.36). 
O número total de fótons N, incidentes no detector 
para cada valor da distância fonte-detector d, é 
apresentado na tabela 1. Estes valores levam em 
consideração a área sensível do detector de 6,Ocm2 

(correspondente à face de 20,0 x 30,0 mm do 
cintilador). 

d[cm] N 

10 17,67e6 
20 4,41e6 
30 1,96e6 
40 l,lOe6 
50 706,62e3 
60 490,68e3 
70 360,48e3 
80 276,00e3 
90 218,lOe3 

100 176,64e3 
110 145,98e3 

120 122,64e3 

TABELA 1: Equivalência entre distância fonte/detector 

e o número de fótons incidentes no detector. 
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RESULTADOS EXPERIMENTAIS 

Considerações Iniciais 

Inicialmente, foram avaliados dois processos 
de medida da fotocorrente, o AC (síncrono) e o 
De. Nas medidas DC efetuadas ao longo do 
trabalho, a fotocorrente é calculada da seguinte 
forma: 

onde 

(1) 

I = corrente total medida sob irradiação m 
I I = parcela de I correspondente à foto-p 1 m 

corrente 
Id = parcela de Im correspondente à corrente 

no escuro . 

Em dispositivos de alto desempenho e sem 
polarização reversa as correntes no escuro Id' são, 
em geral, muito menores que a corrente total 
medida Im' Neste caso a expressão (I) pode ser 
simp lificada para: 

(2) 

Portanto, a fotocorrente passa a ser uma 
medida direta e não o resultado de um cálculo 
indireto. 

O processo AC foi considerado porque 
permite a detecção de fotocorrentes de valores 
inferi ores aos da corrente no escuro. Isto foi 
constatado em caracterizações óticas efetuadas 
anteriormente com fotodiodos de área pequena e 
com polarização reversa aplicada. Neste processo, 
a fotocorrente é obtida diretamente do amplificador 
lock-in. O valor fornecido pelo instrumento é o 
valor RMS da fotocorrente, dado por: 

(3) 

onde 
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(Iph) AC = fotocorrente AC 

I = fotocorrente DC ph 

Em fotodiodos sem polarização reversa, na 
presença de feixes de radiação de baixa inten
sidade, a fotocorrente é da mesma ordem da 
corrente no escuro. Este fato contribui para 
aumentar a incerteza da medida. Isto também 
ocorre na medida DC, porém de fOlma bem menos 
acentuada. Isto se deve ao fato dochopperreduzir 
o valor da fotocorrente para Iph/(2.{2) degradando 
a relação sinallruído da medida. Deve ser notado 
que esta condição de medida está próxima do 
limiar de detecção do dispositivo (definido pelo 
seu ruído intrínseco). Por esta razão, foi adotado 
o processo de medida DC que, além de ser mais 
facilmente implementado, apresenta melhores 
resultados. 

Caracterização dos Fotodiodos 
p-i-n em a-Si:H 

Medidas sem Polarização 

a) Dependência da Fotocon'ente com a 
Distancia FontelDetector 

Na figura 2 é apresentada a dependência da 
fotocorrente em relação à distância fonte/detector 
para diodos p-i-n com espessura de camada 
intrínseca ti igual a I ,311m. Deve ser notado que 
o número de fótons incidentes no detectorN varia 
com esta distância de acordo com a tabela I . Como 
era esperado, observa-se que a fotocorrente decai 
com o inverso do quadrado da distância. Esta 
figura inclui curvas para diodos depositados sobre 
ITO e S nO, . Observa-se que as amostras 
depositadas s-obre Sn0

2 
apresentam desempenho 

ligeiramente superior. 

Vol. XII - Nº 4 - 4º Trimestre de 1995 (~, I 



PESQUISA 

DIODOS P-I-N DE SILíCIO AMORFO HIDROGENADO APLICADOS À DETECÇÃO DE RADIAÇÃO 

Repetibilidade dos Diodos Coppe de 1,3 !-Im ~ 59 keV - pp30 
1E-10,-----------------------------~------------------~ 

(l) 1E-11 ....... 
c 
Q) .... .... 
o 
() 

.8 

.E 
1 E-12 

O 20 40 

-·-- A5Sn02 
- e - A6.Sn02 
- Â - A2.ITO 
- ·.-- A1.ITO 
-y-- A2.Sn02 

60 80 100 120 

Distância fonte/detector [cm] 

FIGURA 2: Fotocorrente x Distância fonte/detector para diodos com espessura \ = 1,31lm 

É possível constatar a boa repetibilidade das 
amostras e a homogeneidade dos filmes 
depositados, comprovando a confiabilidade do 
processo de fabricação . 

b) Influência da Espessura da Camada 
Intrínseca (ti) na Fotocorrente 

Na figura 3 é mostrada a influência da espes
sura li na curva da fotocorrente em função da 
distância fonte/detector para as espessuras ti = 

= 0,75 e 1,30 I1-m. 
Observa-se que o diodo de I ,311-m apresenta 

maior eficiência de detecção que o diodo de 0,75 
I1-m . Isto não implica que a eficiência aumenta 
indefinidamente com a espessura da camada 
intrínseca. Efetivamente, é fato conhecido e rela
tado na literatura que para diodos com espessura 
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ti maior que 1,5 I1-m ocorre uma redução na 
eficiência de coleta devido à depleção parcial da 
camada ati va do dispositivo, formando uma região 
quase neutra. 

Efeitos da polarização reversa 

Foi observado que os fotodiodos com área 
grande (60,0 mm 2

) apresentam ruptura com 
campos e létricos bastante inferiores àqueles 
suportados por diodos de a-Si:H com áreas 

menores ("" 1,0 mm2
). Nestes diodos o campo é 

da ordem de 4 x 105 V/em, o que significaria, por 
exempo, algum limite de mptura da ordem de 52 
V em polarização reversa para diodos de 1,3 I1-m 
de espessura. No caso dos fotodiodos produzidos 
durante a execução deste trabalho, observou-se 

25 



PESQUISA 

DIODOS P-I-N DE SILíCIO AMORFO HIDROGENADO APLICADOS À DETECÇÃO DE RADIAÇÃO 

Influência da Espessura da Camada Intrínseca - 59 keV - pp31 
1E-10.---------------------------------------------------~ 

« 
Q) 

c 
ê 
o 
<.> 
o 
Õ 
LL 

--.-- ITO.O.75um 
- -• . _. ITO.1.3um 

1 E-11 

1E-124-----.---~----,_----~--_r----~--_.----~----~--~ 

10 20 30 40 50 

Distância fonte/detector [cm] 

FIGURA 3: Influência da espessura da camada intrínseca sobre a fotocorrente 

IUpturas ocorrendo com tensões reversas da ordem 
de 3,3 V. Isto foi atribuído à maior probabilidade 
do diodo com área grande conter anomalias do 
tipo pin-hole não completamente formadas _ Por 
isso, optou-se, por medida de precaução, não 
aplicar tensões reversas superiores a 0,5 V. 

a) Dependência da Fotocorrente com a 
Distância Fonte/Detector e com Tensão Reversa 
Aplicada 

Na figura 4 é apresentada esta dependência 
para um diodo com espessura ti = 1,3 Ilm 
polarizado reversamente com uma tensão de 0,5 
V. Os valores medidos sem polarização foram 
incluídos para efeito de comparação. Nesta figura 
pode-se constatar que a dependência da foto
corrente com a distância não se altera significa
tivamente em presença deste nível de polarização. 
Observa-se, porém, uma forte e levação no valor 
da corrente no escuro para tensões reversas não 
nulas. Deve ser notado que para as intensidades 
de radiação utilizadas, a magnitude da fotocorrente 
é inferior à da corrente no escuro . Para os níveis 
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de fotocorrente comparáveis à flutuação estatística 
da corrente no escuro (± 1,16 pA), a incerteza 
associada (barras de erro) à fotocorrente aumenta 
muito. 

Também foi estudada a variação da fotocor
rente para uma distância fonte/detector fixa em 
função da tensão reversa aplicada. Para tensões 
reversas na faixa de 0,0 a 0,5 V não foi observada 
nenhuma variação significativa no valor da 
fotocorrente. 

Caracterização do Fotodiodo 
p-i-n em c-Si 

Medidas sem Polarização 

Dependência da Fotocorrente com 
Distância Fonte/Detector 

Na figura 5 é apresentada a dependência da 
fotocorrente em relação à distância fonte/detector 
para um diodo p-i-n comercial de c-Si. Nesta 
figura também está incluída uma curva típica para 
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Diodo Coppe # 2 - amostra 2 - 1,3 IJm - 59 keV - pp23 
1 E-9 ~--------------------------------------------------. 

• • • • • • • • • • 
1E-10 -.-- lph.VrO.5V 

--e-lphVrO.OV 
-A- ld.VrO.OV 

1 E-11 '-",- ldVrO.5V 

1 E-12 

Í-- X-X- ;X-X-- ;X-;X- X-X-X-X--X 

1E-13~--~--.---'---.---~--~--~--~--r---r---r---~~ 
O 20 40 60 80 100 120 

Distância fonte/detector [em] 

FIGURA 4: Efeito da polarização reversa sobre a dependência foto corrente x distância 

Comparação a-Si x c-Si - 59 keV - pp1 4 
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FIGURA 5: Dependência da Fotocorrente com Distância Fonte/Detector para um diodo de c-Si 
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um diodo de a-Si :H com espessura da ti igual a 
1,3 f-lm. Nota-se uma dependência semelhante em 
ambos os dispositivos . 

Definindo a eficiência relativa do detetor de 
a-Si:H com relação ao detector de c-Si como sendo 
a razão entre as respectivas fotocorrentes, obtém
se um valor aproximadamente constante em torno 
de 60% (59,9 ± 1,9%) para todos os valores de 
fluxo utilizados. 

Efeitos da Polarização Reversa 

Dependência da Fotocorrente com a 
Distância Fonteilletector com Polarização 

Reversa. 

Os resultados obtidos para a fotocorrente com 
valores de tensão reversa de 0,0 , 0,5 e 1,0 V são 
apresentados na figura 6. 

Observa-se um comportamento análogo ao 
dos diodos de a-Si:H, com o aumento acentuado 

da corrente no escuro e da incerteza da fotocorrente 
com o aumento da tensão reversa. 

Comparação entre os Detectores 
Empregando Diodos de a-Si:H e c-Si 

Relação sinaVruído 

A relação sinal/ruído foi definida como a 
razão entre a fotocorrente e a corrente no escuro. 
Na figura 7 esta relação é apresentada em função 
da tensão reversa aplicada para uma distância 
fonte/detector fixa. 

Observa-se que, para Vr = O,OV o c-Si tem 
relação sínal/ruído melhor que o a-Si:H; porém, 
para Vr diferente de 0,0 V a situação é inversa. 
Isto se deve ao menor valor da coiTente no escuro 
para tensões reversas não nulas no caso do 
a-Si: H. 

Fotocorrente em Função da Tensão Reversa - c-Si - 59 keV - pp19 

28 
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FIGURA 6: Efeitos da polarização reversa no diodo de c-Si 
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Comparação a-Si x c-Si - Dist. Fonte/Detector 20cm - 59 keV - pp22 
80 

60 
--.-- OBa. Si 

..--. cn --Á -- OBc.Si 
"O ...-
O 40 
~ 
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0-
CO 
<l> .--. .--------. -20 o:: .------- .--------. --------.--------. 

-40 
0,0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 

Tensão Reversa M 

FIGURA 7: Relação Sinal/Ruído 

Linearidade 

A linearidade foi definida como sendo a 
relação entre a fotocorrente e o número de fótons 
incidentes no detector N. Esta relação é apre
sentada na figura 8 para os diodos de a-Si :H de 
1,3 flm e c-Si. 

Nota-se que as características de ambos os 
tipos detectores são iguais a menos da eficiência 
relativa. 

CONCLUSÕES 

o presente trabalho demonstra a viabilidade 
de serem inteiramente fabricados no Brasil os 
fotodiodos e o detector completo para aplicações 
nas áreas de medicina e ensaios não destrutivos. 

(lIJ' i Vol. XII - Nº 4 - 4º Trimestre de 1995 

Os dispositivos em a-Si:H fabricados na 

COPPE/UFRJ têm eficiência de ~ 60% em relação 
aos equivalentes comerciais de c-Si sem 
polarização reversa aplicada. A aplicação de 
tensão reversa, entretanto, é um ponto importante 
a ser examinado em maior profundidade pois 
existem evidências de que a eficiência relativa dos 
diodos pode ser otimizada, aproximando-se de 
100%. 

Os diodos fabricados na COPPE/UFRJ, 
quando submetidos à polarização reversa apre
sentaram desempenho melhor no que se refere à 
corrente no escuro - menos da metade do valor 
apresentado pelo diodo de c-Si -- resultando em 
melhores condições de relação sinal/ruído. Esta 
característica fornece indícios de que o 
desempenho dos diodos de a-Si:H, em presença 
de polarização reversa e campos de radiação sufi-
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FIGURA 8: Comparação da linearidade dos diodos de a-So:H e c-Si 

cientemente intensos para gerar fotocorrentes maiores que a corrente no escuro, pode ser superior ao 
dos diodos de silício cristalino. 
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Método Gráfico para Determinar os 
Parâmetros do Hamiltoniano de Spin em 

Simetria Ortorrômbica 
(Parte 1: S = 3/2) 

R. S. de Biasi* 
A. N. Salgado** 

~ 
INTRODUÇÃO 

E difícil interpretar, freqüentemente, as 
medidas de ressonância magné tica 
eletrônica (RME) em amostras em pó, 

devido ao fato de que o que é observado é a soma 
dos espectros de centros paramagnéticos em 
muitas orientações em relação ao campo magné
tico aplicado. Para superar esta dificuldade, van 
Reijen' desenvolveu um método no qual a condição 
de ressonância é representada graficamente em 
função do campo magnético reduzido e dos desdo
bramentos de campo zero. Embora sejam 
extremamente úteis, esses gráficos apresentam 
algumas limitações: nem todos os picos de grande 
amplitude do espectro do pó são incluídos, já que 
os gráficos são obtidos apenas para as orientações 

* Doutor em Engenharia Eletrônica pela Uni
versidade de Washington, Seattle, EUA e profes
sor do IME. 
** Doutor em Ciência dos Materiais (IM E). 
Atualmente, está servindo no Departamento de 
Comunicações do Exército. 
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x, y e z do campo magnético em relacão aos eixos 
cristalinos e para transições entre níveis adja
centes; as amplitudes dos picos nem sempre estão 
representadas corretamente, pois são expressas em 
termo s de probabi lidades de transição para 
orientações particulares do campo de microondas 
em relação aos eixos de simetria do centro 
paramagnético; não é levada em conta a largura 
de linha finita do espectro para cada partícula do 
pó. 

No presente trabalho, um programa de com
putador2 foi usado para gerar uma série de gráficos 
na qual as limitações mencionadas acima foram 
eliminadas. Estes gráficos poderão ser úteis para 
a interpretação do espectro de impurezas para
magnéticas com um spin efetivo S = 3/2 em sítios 
de simetria ortorrômbica em amostras em pó. 

MÉTODO DE CÁLCULO 

Os espectros simulados usados para gerar os 
gráficos foram calculados da forma descrita a 
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seguir. Em primeiro lugar, foram calculados 
espectros para um grande número de orientações 
do campo magnético em relacão aos e ixos 
cristalinos (cerca de 80.000), usando um 
hami ltoniano de spin da forma 

di = ~(gxS xHx + gySyHy + gzS,H) + 
+ D[S2z - S(S + 1)/3] + E(S2x + S2y) (1) 

onde ~ é o magneton de Bohr, gx' gy e gz são os 

valores principais do fator g, Sx' Sy e Sz são as 

componentes x, y e z do operador spin eletrônico, 

H" Hy e Hz são as componentes do campo apli

cado, D e E são os parâmetros de desdobramento 

de campo zero e S é o spin eletrôn ico. 
Os espectros individuai s foram, então, 

somados para se obter o espectro do pó. 

APRESENTAÇÃO GRÁFICA 

Os espectros simulados foram usados para 
gerar uma série de gráficos (Figs. 1-12). Para 
cada valor da relacão E/D, esses gráficos mostram 
(a) as energias de microondas normali zadas, 
W/D= hv/D, em função do campo magnético 

r---
o 
"--... 
2:.- 4 

« 
o 
« 
~3 
~ « 
2 
0::: . 

~2 
« 
C) 

51 
Z 
w 
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normalizado HlHo = g~H/hv ; (b) as amplitudes 
dos picos positivos do espectro do pó, A , em 

" funcão de W/D; (c) as amplitudes dos picos 
negativos do espectro do pó, A , em função de 

n 

W/D. Em todos os cálcu los supusemos uma 
largura de Iinha,0.H = 8 mT e uma forma de 

"" linha lorentziana. 

O ESPECTRO DE Cr3+ EM Ti02 

Como ilustração, os gráficos apresentados no 
parágrafo anterior foram usados para estudar o 
espectro de Cr3+ em Ti0

2
. 

Uma amostra de óxido de titânio dopado com 
cromo foi preparada misturando-se massas 
apropriadas de óxido de titânio e óxido de cromo 
e tratando-se a mistura por 16 h a 1.100 0e. A 
concentração final de cromo, medida por 
espectroscopia de fluorescência de raios-X, foi de 
0,4 mol%. As medidas de ressonância magnética 
foram realizadas na Banda X (9,50 GHz) e à 
temperatura ambiente. ° espectro de RME da amostra de óxido de 
titânio dopado com cromo aparece na figura 13. 
Os parâmetros do hamiltoniano de spin para o íon 
Cr3+ em sítios substitucion ais em Ti0

2 
' 

determinados a partir de medidas realizadas em 

S = 3/2 

E/D = o 

FIGURA 1: Energia de 
microondas normalizada W/O 
em função do campo 
magnétiCO normalizado H/Ho' 
Transições para ElO = O. 
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5 
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2 

FIGURA 2: Amplitude do pico 
positivo Ap em função da 
energia de microndas 
normalizada W/O. Transições 
para ElO = O. 
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3 

FIGURA 4: Energia.de 
microondas normalizada-W/O 
em função do campo 
magnético normalizado H/Ho' 
Transições para E/O = 0,1 . 
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FIGURA 5: Amplitude do pico 
positivo Ap em função da 
energia de microondas 
normalizada W/O. Transições 
para ElO = 0,1. 

,.,...,.,-rrn 

H 

S = 3/2 

E/D = 0. 1 

E 

C 

3 4 5 
NORMALI ZADA (W/D) 

FIGURA 7: Energia de 
microondas normalizada W/O 
em função do campo 
magnético normalizado H/Ho' 
Transições para E/O = 0,2. 
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FIGURA 8: Amplitude do pico 
positivo Ap em função da 

energia de microondas 
normalizada W/O. Transições 

para E/O = 0,2. 
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FIGURA 9: Amplitude do pico 
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FIGURA 11: Amplitude do 
pico positivo Apem função da 
energia de microondas 
normalizada W/O. Transições 
para ElO = 0,33. 
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monocristais sã03
: S = 3/2 g = g = g = I 97 , 'x y z " 

IDI/h = 20,4 GHz e lEI/h = 4,2 GHz. Assim, 
W/D = hv/D = 0,5, E/D = 0,2 e H/H() = hv/g~ = 
= 0,345 T. ° valor WID = 0,5 define uma linha hori
zontal no gráfico da figura 7. São previstas quatro 
transições (figura 14): a transição C, com H/H() = 
= 0,35 ou H = 0,121 T, a transição D, com 
H/H() = 0,40 ou H = 0,138 T; a transição E, com 
H/H() = 0,73 ou H = 0,255 T; e a transição G, 
com H/H() = 1,45 ou H = 0.500 T. Os valores de 

36 

S = 3/2 

E/O = 0 .33 
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2 3 4 5 
ENERGIA NORMALIZADA (WjD) 

A e A para essas transições podem ser obtidos 
p 11 

nas figuras 8 e 9. Uma comparação entre os cam-
pos e amplitudes obtidos a partir dos gráficos e 
os resultados experimentais aparece na Tabela 1. 

Como existe uma boa concordância entre os 
resultados teóricos e experimentais para os três 
parâmetros, podemos estar seguros de que os Íons 
substitucionais de Cr3+ responsáveis pelo espectro 
em monocristais de Ti0

2 
são também responsáveis 

pelas linhas C, D, E e G no espectro do pó (figura 
13). A outra linha, rotulada como X na figura 13, 
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Teórico Experimental 

C D E G C D E G 

HlH() 0,35 0,40 0,73 1,45 0,35 0,39 0,73 1,41 

A 0,25 1,00 0,36 0,10 0,23 1,00 0,31 0,04 
p 

A - - 0,43 0,09 - - 0,28 0,04 
n 

TABELA 1: Comparação entre os resultados teóricos e experimentais para o sistema 
Cr3+:Ti02(T = 300 K, v = 9,50 GHz). 
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FIGURA 14: Determinação 
dos campos de ressonância 

para o sistema Cr3+:Ti02. 
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FIGURA 13: Espectro de RME 
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também está associada ao espectro de 0 .3+, como pode ser visto em uma simulação completa, usando 
os parâmetros que aparecem na página 36 (figura 15). 

D 

c E 

X G 

0,0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 

CAMPO MAGNÉTICO (T) 

FIGURA 15: Espectro simu lado de uma amostra de 
Cr3+:Ti02. Os parâmetros do hamiltoniano de spin usados 
na simulação são os que aparecem no texto. A largura de 
li nha, liH pp = 5 mT, foi esco lhida para a me lhor 
concordância possível com o espectro experimental da 
figura 13. 

CONCLUSÕES 

° exemplo do sistema Cr3+: Ti0
2 

mostra que 
com a ajuda dos gráficos apresentados neste 
trabalho (figuras 1-12) é possível identificar as 
linhas de um espectro de pó associadas a um íon 
localizado em sítios de simetria ortorrômbica, 
desde que os parâmetros do hamiltoniano de spin 
sejam conhecidos através de experiências em 
monocristais. Caso os parâmetros do hamiltoniano 
de spin sejam desconhecidos, os gráficos permitem 
estimar os valores dos parâmetros de desdo
bramento de campo zero D e E a partir do espectro 
do pó. O 
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(~, i RESUMOS DE TESES~-------, 

PROBLEMA DE ALOCAÇ~O DE 
CANAL E T-COLORAÇAO 

Autor: Pedro Soares da Silva Neto - Cap QEM 

Orientadora: Nair Maria Maia de Abreu, D. C. 

(Tese defendida no IME, em 9 de janeiro de 1995) 

o Problema de Alocação de Canais é um problema 

trad icional que visa a alocação de canais de rád io a 

transmissores, de forma tal que possíveis interfe

rênc ias e ntre os mesmos sejam minimi zadas e o 

espectro de freqüências não seja desperdiçado. 

O Problema de T-coloração consiste em determinar 

uma co loração do grafo G = (V, E, T), onde V é o 

conjunto de vértices , E é o conjunto de arestas (u , v) 

em que u, v E V e o módulo da diferença entre as 

cores alocadas a u, v não pertence a T. O conjunto T 

é um conjunto de res triç ões que represe nta as 

diferenças entre cores não permitidas para vértices 

adjacentes e assumimos que O sempre pertence a T. 

Para T = {O} o problema de T-coloração é 

equivalente ao problema de Coloração tradic ional. 

Ass im sendo, o problema de T-coloração é mais 

abrangente que o de Coloração e tem complex idade, 

no mínimo, igual à complex idade do Problema de 

Coloração. Em conseqüência, o probl ema de T

coloração é NP-Completo. 

Apresentamos um mode lo para o Problema de 

Alocação de Canal com vistas à aplicação da T

coloração em T-Grafos. O produto final do modelo é 

um T-grafo que representa o problema original e suas 

restrições, o qual após receber uma T-coloração 

apropriada, resolve o problema ori gi nal. Falta-nos 

apenas os algoritmos para T-coloração de T-Grafos. 
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Promovemos , também , uma investigação dos 

principais algoritmos de co loração de grafos com 

vistas à obtenção de técnicas e/ou estratégias para a 

obtenção de algoritmos para T-coloração que são 

quase inexistentes. O algoritmo Colorclique é um 

algoritmo proposto no presente trabalho , o qua l 

apresenta uma performance comparável ao algoritmo 

Cosine e poss ui um desempenho com putac ional 

superior ao mesmo. Apresentamos o algoritmo T

Guloso que já está bastante es tud ado mas que 

apresenta baixo desempenho para aplicações práticas. 

Propomos o algoritmo gul oso T-LF que se baseiacno 

algoritmo gul oso LF, com razão de performance média 

s upe ri or ao a lgoritmo T-Guloso. Sugerimos o 

algoritmo T-Cosine e T-Colorclique, baseados nos 

algoritmos Cosine e Colorclique. 

De posse dos algoritmos propostos, podemos 

resolve r o Problema de Coloração obtido e, por 

conseqüência, o Problema de Alocação de Canal 

correspondente. 

GESTÃO PELA QUALIDADE TOTAL 
DOS PROCESSOS DE AVALIAÇÃO 

OPERACIONAL DE MATERIAIS DE 
EMPREGO MILITAR 

Autor: Cap QEM/Armt Mauro Guedes Ferreira 

Mosqueira Gomes 

Orientador: TC QEM Paulo Afollso Lopes da Silva -

PhD 

(Tese defendida no IM E, em 11 dejaneiro de 1995) 
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Este trabalho teve como objetivo propor uma nova 

metodologia de Avaliação Operacional de Materiais 

de Emprego Militar, baseada nos princípios da 

Qualidade Total, bem como definir bases para a 

implantação da Gestão pela Qualidade Total no Centro 

de Avaliações do Exército (CAEx), unidade do 

Exército Brasileiro utilizada como laboratório para 

pesquisa de campo. 
Realizou-se um estudo teórico da literatura 

existente, e algumas avaliações em andamento no ano 

de 1994 serviram como base para a introdução de 

algumas mudanças propostas . O conteúdo foi 

distribuído em 5 capítulos. No primeiro, Introdução, 

busca-se posicionar o leitor com relação aos objetivos 

da Tese e seu posicionamento no contexto do Exército. 

No capítulo 2 são apresentados os oito princípios da 

Qualidade considerados como bases para Implantação 

da Gestão pela Qualidade Total no CAEx. No capítulo 

3 propõe-se uma Metodologia de Avaliação calcada 

nos princípios da Qualidade, dividida em 5 grandes 

fases - Definições e Pré-requisitos para Avaliação 

- Planejamento Voltado para a Qualidade -

Planejamento Operacional - Execução - Análise e 

Apresentação dos Resultados. No capítulo 4 faz-se 

uma análise dos resultados de estudos específicos 
sobre a ferramenta QFD - Desdobramento da Função 

Qualidade e sobre a aplicação de medidas de desem

penho ao trabalho de Avaliação Operacional. No 

capítulo 5 relata-se as experiências adquiridas, dificul

dades no trabalho de implementação, recomendações 

visando a continuidade da pesquisa e as conclusões. 

PRINCíPIOS E METODOLOGIA DA 
QUALIDADE TOTAL EM EDUCAÇÃO 

Esta Tese tem o objetivo de apresentar princípios 

e metodologias da Qualidade em Educação, para 

serem utilizados nos estabelecimentos de ensino do 

Exército Brasileiro, tendo por base a filosofia da 

Qualidade Total e de uma Pedagogia de corte 

construtivista, resgatando a idéia da Educação através 
do "DAMEIA" (Paidéia) . 

As metodologias apresentadas são : 

• para o planejamento do ensino é proposto o QFD 
Quality Funetion Deployment; 

• para a avaliação de ensino é proposta a medida 

de índice de desempenho; e 

• para a gestão de ensino, a Gestão Estratégica. 

Os princípios se baseiam nos Princípios da 

Administração pela Qualidade Total para o Exército 
Brasileiro. 

ANf.LlSEDAS INTERAÇÕES 
DlNAMICAS ENTRE SISTEMAS 

MECÂNICOS LINEARES 
CONTíNUOS E DISCRETOS 

Autor: Cap QEM Benedito Luís Barbosa de Andrade 

Orientador: Fernando Ribeiro da Silva, D. Se. 

(Tese defendida no IME, em 16 de janeiro de 1995) 

Este trabalho tem por finalidade o estudo das 

interações dinâmicas entre sistemas mecânicos 

lineares com parâmetros distribuídos e concentrados 

através da técnica dos grafos de ligação. 

Representa-se, através dos grafos de ligação, o 

modelo matemático de uma estrutura, inicialmente, 

discretizada pelo método dos elementos finitos. 

Realiza-se o acoplamento entre a estrutura e sistemas 

com parâmetros concentrados, utilizando-se a modu

lm·idade matemática da técnica dos grafos de ligação. 

Faz-se uma análise do problema de autovalor do 

sistema global, comparando-se os resultados com 

Autor: Cap QEM Heraldo Makrakis outros analíticos. Simula-se o comportamento 
Orientador: Ten Cel QEM Luiz Eduardo Gouvêa Alves dinâmico do sistema global. 

(Tese defendida no IME, em I I de janeiro de 1995) 
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CATÁSTROFES AMBIENTAIS E 
DEFESA CIVIL NO MUNiCíPIO DO 

RIO DE JANEIRO: UMA APLICAÇÃO 
POR GEOPROCESSAMENTO 

Autor: Wallace Oliveira de Figueiredo 

Orientador: Jorge Xavier da Silva, PhD. LSU-BATON 

ROUGE/UFRJ 

Co-Orientador: Leonardo Castro de Oliveira, M.C. 

UFPRlIME 

(Tese defendida no IME, em 4 de janeiro de 1995) 

Esta tese propõe uma metodologia de investigação 
dos fenômenos ambientais presentes no município do 
Rio de Janeiro: desmoronamentos/deslizamentos, 
enchentes e incêndios florestais; decorrentes, 
principalmente, de condicionantes climáticos, 
buscando equacionar os fatores que contribuem para 
as suas ocorrências, partindo dos micro-sistemas em 
suas ambiências especificadas para a modelagem da 
problemática contextual, com a participação de 
equipes interdiscipli nares, compostas por profissionais 
e pesquisadores dos mais diversos órgãos e ciências 
envolvidos, preconizando a utilização de um Sistema 
de Informação Geográfica capaz de atender aos 
diversos questionamentos da Defesa Civil, otimizando 
o fluxo de informação entre os órgãos a ela agregados, 
possibilitando monitorar as causas destes fenômenos, 
de modo a evitá-los e minimizar suas conseqüências 
'através de simulações e medidas preventivas, 

A TERRITORIALIDADE DO 
POTENCIAL TURíSTICO DO 

ESTADO DO RIO DE JANEIRO 

Autora: Stefani de Abreu Souza 

Orientador: Jorge Xavier da Silva, PhD, LSU-BATON 

ROUGE/UFRJ 

Co-Orientador: Leonardo Castro de Oliveira, M,C. 

UFPRlIME 

(Tese defendida no IM E, em 4 dejaneiro de 1995) 
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A dificuldade de atualização e cruzamento de 

informações pelos diversos setores da sociedade vem 

acelerando a necessidade de uma tecnologia 

integradora. O Geoprocessamento surge com suas 

inúmeras aplicações, permitindo o avanço dos projetos 

interdisci plinares, 

Esta tese propõe uma ampliação no campo de 

atuação das tecnologias de Geoprocessamento, 

aplicando-as ao Planejamento Turístico, Este setor 

apresenta-se como um dos que mais cresce em todo o 

mundo, movimentando trilhões de dólares e gerando 

milhões de empregos diretos e indiretos, justificando, 

portanto, investimentos prementes de forma a adequar 

os potenciais turísticos do Estado do Rio de Janeiro 

às necessidades do turista, 

CARACTERIZAÇÃO 
ESPECTRORADIOMÉTRICA 

APLICADA AO DESENVOLVIMENTO 
DE DETECTORES DE RADIAÇÃO 

INFRAVERMELHA 

Autor: Ma} QEM Com Carlos .Iesivall Marques 

Albuquerque 

Orientador: Cel QEM Com Wilton Ney do Amaral 

Pereira - Dr ENSAE 

(Tese defendida no IM E, em 10 de fevereiro de 1995) 

Este trabalho estabelece um procedimento de 

medidas capaz de realizar acuradamente a caracte

rização espectroradiométrica de detectores de IV, 

através da medida das principais figuras de mérito 

que definem seu desempenho optoeletrônico final. São 

estudadas tais figuras de mérito , em suas concei

tuações básicas e modelos teóricos, e a metodologia 

geral preconizada para medi-las , Tal metodologia é 

empregada utilizando-se um espectroradiômetro 

comercial. Uma adaptação original a este conjunto 

foi realizada , permitindo estender seus recursos de 
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medida de modo a serem obtidos todos os parâmetros Procurou-se definir o procedimento através de 

essenciais ao cálculo das figuras de mérito, com ênfase ~ variáveis que atingissem o universo da população de 

na medida do ruído para obtenção do limiar de forma a mais homogênea possível, decidindo-se , 

detecção do dispositivo. O conjunto foi, assim, tornado assim, pelo uso da oferta de transportes público 

capaz de suportar de forma completa as necessidades 

de caracterização espectral envolvidas em trabalhos 

de desenvolvimento de detectores de IV e avaliação 

de sistemas. O sistema completo foi aplicado a vélrias 

amostras. São também apresentados os resultados 

obtidos , os quais foram comparados com as 

especi ficações dos fabricantes e verificados no 

Laboratório Associado de Sensores do INPE (S. 1. 
Campos/SP). 

PROCEDIMENTO PARA 
DETERMINAÇÃO DE íNDICES DE 

ACESSIBILIDADE DE 
TRANSPORTES E TRATAMENTO 
CARTOGRÁFICO DOS MESMOS 

Autor: Marcus Henrique Januário 

Orientadora: Vânia Barcellos GOllvêa Cwnpos 

(Tese defendida no IME, em 20 de março de 1995) 

O presente trabalho apresenta um estudo sobre a 

acessibilidade de transporte , visto aqui como um 

importante instrumento de avaliação da qualidade do 

serviço de transporte. Nele, a partir de uma avaliação 

de procedimentos existentes para obtenção de índices 

de acessibilidade, propõe-se um novo procedimento 

para a obtenção dos mesmos para uma dada região . 

Em seguida, incorporando vantagens da utilização 

dos SIGs, é proposto um procedimento para o 

tratamento cartogrMico dos índices calculados, 

obtendo-se um produto gráfico que objetiva a 

visualização dos mesmos, dispensando-se a consulta 

a tabelas e listas, agilizando, com isso, o processo de 

tomada de decisão. 
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coletivo, como medida quantitativa e, pelo uso de 

distância de deslocamento, tempo de percurso, e custo 

de viagem, como medidas qualitativas dessa oferta. 

São montadas formulações e construído um 

algoritmo para a obtenção da acessibilidade de acordo 

com o procedimento proposto. Em seguida, é feita a 

implementação parcial do algoritmo desenvolvido . 

Por fim, é feito um estudo de caso para uma parte 

da Zona Sul do município do Rio de Janeiro, buscando 

mo strar a a plicabilidade do procedimento 

desenvolvido. 

UM CÓDIGO COMPUTACIONAL 
PARA OBTENÇÃO SIMBÓLICA DA 
FORMA DE ESTADO DE SISTEMAS 

DINÂMICOS LINEARES 

Autor: Rosário Simo/.1etti Coelho 

Orientador: Mauro Speran.za Neto 

(Tese defendida no IME, em 16 de fevereiro de 1995) 

Com o avanço da ciência tornou-se necessário o 

desenvolvimento de sistemas dinâmicos mais 

complexos, via computador, utilizando as vantagens 

da análise e simulação que ele permite. Através dessas 

necessidades torna-se necessária a criação de um 

mé todo computacional que analise processos 

numéricos e principalmente processos simbólicos, 

onde o efeito de certos parâmetros no ponto a ser 

estudado pode ser avaliado com mais facilidade. Dessa 

forma, obtém-se, através de processos simbólicos, a 

cobertura de uma série extensa de problemas em 

diversas áreas, principalmente no campo do controle 

dinâmico. Para implementar esse processo compu-
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tacional, é necessária uma formulação matricial , que 

pode ser associada a uma técnica gráfica. Entre todas 

elas. a Técnica dos Grafos de Ligação vem sendo 

aceita como o melhor meio de representação para 

sistemas dinâmicos. Através da formulação matricial 

e da Técnica dos Grafos de Ligação são desenvolvidas 

as matrizes C e D do modelo de estado relativas as 

variáveis de saída e aos detectores, que são elementos 

pertencentes à técnica escolhida para medir qualquer 

grandeza pertinente ao sistema em estudo. Após esse 

passo, a implementação computacional será realizada 

utilizando a linguagem FORTRAN, dando continua

ção à versão MODIN 1.0 na qual se adaptará para 

também trabalhar com o software MATHEMATICA 

que fará a manipulação algébrica sempre que neces

sário com os parâmetros simbólicos. 

Enfim. o trabalho visa a implementar e desenvolver 

um código que permita ao usuário operar com 

equações de estado simbólicas, em sistemas dinâmicos 

complexos, lineares e com parâmetros constantes, com 

a vantagem de dar a esse usuário urna ferramenta fácil 

e eficiente para análise e obtenção ·das equações de 

estado. 

PROPRIEDADES TEXTURAIS E 
SUPERFICIAIS Nb

2
0

5 
PREPARADO 

PELO MÉTODO SOL-GEL 

Autora: Márcia Rita Maia Rocha 

Orientadora: Wilma de Araújo Gonzalez 

(Tese defendida no IME, em 15 de março de 1995) 

A preparação de sólidos pelo método sol-gel, 

quando aplicada à catálise, tem apresentado resultados 

bastante promissores na obtenção tanto de fases ativas 

quanto de suportes catalíticos. As propriedades 

catalíticas dos sólidos obtidos por este método são 

influenciadas por diversos fatores relacionados à etapa 

de gelificação e ao tratamento térmico do gel. 
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Amostras de pentóxido de nÍóbio foram preparadas 

sob diferentes condições reacionais pelo método sol

gel, nas quais variou-se na etapa de gelificação o 

pentaalcóxido utilizado como precursor e as 

concentrações de água e de álcool. Uma das amostras, 

na forma de gel, foi lavada com álcool. Em seguida à 

gelificação, as amostras foram submetidas a diferentes 

condições de secagem e calcinação. A influência 

dessas condições sobre diversas propriedades físicas 

e químicas dos óxidos obtidos foi ava liada por 

difratom etria de raios-X, ensaios de adsorção

dessorção de N2, microscopia eletrônica, análise 

termogravimétrica e espectrometria IV. 

Inicialmente, foi verificado, por espectrometria IV, 

que as condições de gelificação e de secagem 

determinavam no gel a proporção entre as ligações 

Nb-O de ponte e as ligações Nb-O terminais . Consi

derou-se que esta proporção estava diretamente 

relacionada ao grau de polimerização alcançado pelo 

gel. Dentre as condições de gelificação, destacam-se 

o tamanho da cadeia alquila do alcóxido precursor e 

a concentração de água no gel. 

Observou-se que as propri edades texturais dos 

óxidos obtidos estavam relacionadas ao grau de 

polimerização, assim como ao processo de calcinação 

aplicado. Entretanto, a estrutura cristalina não foi 

alterada em qualquer um dos estudos. 

A utili zação dos óxidos como catalisadores da 

transformação do etanol indicou a ex istência de sítios 

ácidos e de oxirredução na superfície. A alta seleti

vidade para a formação de etileno é explicada pela 

predominância de sítios ácidos de Lewis, gerados no 

processo de calcinação a partir das hidroxilas rema

nescentes . 
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INTERFACE ORIENTADA A 
OBJETIVOS PARA CRIAÇÃO E 
MANIPULAÇÃO DE ESQUEMAS 

CONCEITUAIS NO SIGO 

Autor: CT An.tonio Ricardo Nunes Guirnarães 

Orientadora: Alia Maria de Carv(tlho Moura 

(Tese defendida no IME, em 27 de março de 1995) 

Este trabalho teve por objeli vo construir uma 

interface para o Sistema Gerenciador de Objetos 

(SIGO), vi sando a tarefa de modelagem de esquemas. 

Para isso , partiu-se do estudo dos requisitos oriundos 

das aplicações não-convencionais de SGBDs, 

destacando os resultantes da dinamicidade da 

realidade - alvo destas aplicações. É abordada a 

solução proposta pela orientação a objetos e a 

perspectiva dos seus conceitos no SIGO. De maneira 

a garantir a correção do esquema obtido através do 

modelo previsto no sistema, são especificadas 

propriedades invariantes que estabelecem os aspectos 

de um esquema correto e regras de evolução que 

asseguram a manutenção da sua integridade diante 

das alterações. São obtidas diretivas para o projeto de 

interfaces que, em linhas gerais, indicam uma filosofia 

para a obtenção de aspectos desejáveis no processo 

interativo. Finalmente, é apresentada a Interface 

Orientada a Objetos para Criação e Manipulação de 

Esquemas Conceituais no SIGO, cuja finalidade 

precípua é oferecer meios de modelagem de esquemas, 

mantendo sua integridade através do processo 

interativo indicado pelas diretivas anteriormente 

obtidas. 

Faça a Sua Revista Conosco! 
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. ti ' DESENVOLVIMENTO 
E TECNOLOGIA 

Primeiros Resultados para a Restauração 
. do Castelo da Torre de Garcia D' Avila 

Camillo José Martins Gomes* 
Christovão Dias de Avila Pires Junior** 

Herbert Erwes*** 
Luiz Eduardo Pereira Alves**** 

RESUMO 

Em cumprimento ao que foi recomendado pelo ICOMOS (Conselho Internacional 
de Monumentos e Sítios), de acordo com a resolução número 2, de 15 de outubro 

de 1987 da CIPA (Comitê Internacional de Fotogrametria Arquitetônica), 
este trabalho pretende mostrar uma experiência brasileira no cadastramento 

de monumentos históricos, usando a técnica de fotogrametria terrestre. 
Foi escolhido um dos mais importantes monumentos do patrimônio brasileiro, 

construído em meados do século XVI (1551), o Castelo da Torre de Garcia D' Avila, 
situado a aproximadamente 80km ao norte de Salvador, Bahia. Neste estágio 

do trabalho foi obtida a restituição fotogramétrica e ortofotos coloridas digitais 
de duas fachadas. O objetivo final é apoiar a preservação das majestosas ruínas 

deste monumento histórico que foi a primeira torre de defesa do território brasileiro, 
considerada a primeira grande edificação portuguesa construída no Brasil. 

* Engenheiro Cartog raf ico e professor do IMEI *** Engenheiro Cartográfico e professor do IMEI 
UERJ. USP. 
** Engenheiro. **** ST Topo IME. 
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DESENVOLVIMENTO E TECNOLOGIA 
PRIMEIROS RESULTADOS PARA A RESTAURAÇÃO DO CASTELO DA TORRE DE GARCIA D' AVILA 

ABSTRACT 

In atention that was recommended by ICOMOS (International Counci! of 
Monuments and Sites), acording with the resolution number 2 of 10/15/1987 from 

CIPA (International Comitee for Architectural Photogrammetry), this article intends 
to show the brasilian experience in conservation of historical monuments, using the 

terrestrial photogrammetry technique. It was choosen one of the most important 
historical monuments, wich was built in Brazil in midle of XVI century (1551), the 
Tower Castle of Garcia D' Avila, situated aproximately 80 kilometers from north 
Salvador-Bahia. In this stage of the work it was obtained the photogrammetric 
restitution and color digital ortophotos of two facades. The final objective is to 

preserve the ruines of this monument that was the first defense tower of the brasilian 
territory, considered the first large portuguese construction built in Brasil. 

INTRODUÇÃO 

U
m convênio de apoio técnico, assinado 
entre o Ministério do Exército, tendo 
como Organização Militar Executora 

(O ME) o Instituto Militar de Engenharia (IME) e 
a Fundação Garcia D' Avila, com a interveniência 
do Instituto Brasileiro do Patrimônio Cultural
IBPC (hoje IPHAN) e do Centro Cultural e de 
Pesquisas do Castelo da Torre, está iniciando os 
projetos de restauração da Casa da Torre, através 
da aplicação da Fotogrametria Terrestre do sítio 
histórico e arqueológico, o que será também uma 
contribuição cartográfica para a criação do 
"Arquivo Fotogramétrico de Monumentos 
Históricos do Brasil". O Castelo da Torre de 
Garcia D' Avila, localizado no Brasil, em Praia 
do Forte, litoral norte da Bahia, terá duas 
majestosas ruínas consolidadas, sua capela 
sextavada literalmente restaurada e abrigará um 
moderno museu histórico e atividades culturais. 

Construído em I SS I é considerado a primeira 
grande edificação portuguesa no Brasil, sendo um 
dos mais importantes monumentos do patrimônio 
cultural brasileiro, que foi a sede do maior 
latifúndio do mundo, constituído de 129 fazendas, 
com uma área de 800 mil quilômetros quadrados, 
1/1 O do território brasileiro. 
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O Castelo da Torre, único castelo em estilo 
feudal existente nas Américas, e o Forte Garcia 
D' Avila são importantes marcos testemunhos da 
tradição e história brasileiras. Participaram nas 
lutas de defesa da terra contra piratas e invasores 
estrangeiros , da história da ocupação e da 
colonização do Nordeste, por mais de três séculos, 
como também foram importante ponto de apoio 
nas lutas pela Independência do Brasil. 

Atualmente, uma megaestrutura de turismo 
cultural e ecológico, que está sendo implantada 
na "Costa dos Coqueiros", entre Praia do Forte e 
Porto Sauípe, veio viabilizar a implantação do 
Projeto Castelo da Torre como um todo, transfor
mando a região num verdadeiro parque histórico, 
ecológico, cultural e de lazer. 

DESENVOLVIMENTO 

Primeira fase 

A primeira fase deste projeto foi apresentada 
no XVI Congresso Brasileiro de Cartografia 
realizado no Rio de Janeiro em outubro de 1993 e 
constou de: 

• Estabelecimento e implantação de 8 (oito) 
bases no terreno, a colocação de 37 (trinta e sete) 
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PRIMEIROS RESULTADOS PARA A RESTAURAÇÃO DO CASTELO DA TORRE DE GARCIA D'AVILA 

alvos onde foi aplicado o método da interseção 
para definição espacial dos pontos de controle e a 
materialização de uma poligonal em torno da 
edificação. 

• Implantação de 8 (oito) marcos de concreto 
de forma piramidal, tendo na sua parte superior 
uma chapa de bronze com a inscrição: M . E X
IME-C. CART-POL. 

• Tomada de 128 (cento e vinte oito) 
fotografias das 1 O (dez) fachadas, com a câmara 
P-32 Wild. 

• Elaboração, na empresa PROSPEC, de uma 
Ortofoto, com a utilização do software SORA e 
do equipamento OR-I Wild. 

Segunda fase 

Esta segunda fase do projeto constou de: 
• Reconstrução de 4 (quatro) vértices dos 

marcos de concreto lançados na primeira fase . 
• Implantação de 6 (seis) bases materializadas 

por piquetes de madeira, com pontos de pregos . 
• Colocação de 33 (trinta e três) alvos para 

definição espacial dos pontos de controle. 
• Nivelamento e contranivelamento da 

poligonal. 
• Medição planimétrica da poligonal 

implantada. 
• Tomada de fotografias da fachada principal 

e lateral esquerda usando filmes especiais e a uma 
menor distância do objeto a fim de se obter melhor 
nitidez dos detalhes nos negativos utilizados na 
restituição e confecção das ortofotos coloridas. 

• Elaboração da restituição de duas fachadas 
e ortofotos digitais coloridas, na empresa ESTEIO 
Engenharia e Aerolevantamentos S.A. com sede 
na cidade de Curitiba - PRo 

EQUIPAMENTOS DE CAMPO 

Para a realização dos trabalhos topográficos 
foram utilizados os seguintes equipamentos: 
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· 1 (uma) Câmara Wild P-32 com respectivos 
acessórios; 

• I (um) Nível NA-2; 
· 1 (um) TeodolitoWild T-2; 
· 1 (uma) "Total Station" Wild TC-1600; 
• material topográfico diverso (trenas, miras, 

cadernetas de campo, guarda-sol, tripés, balizas 
etc.) 

MATERIAL FOTOGRÁFICO 

Foram utilizados 3 (três) tipos de filmes, a 
saber: 

Filmes coloridos 

Xodak EKTAR 25, sensibilidade ISO 25, 
formato 120, filme negativo em cores, balanceado 
para luz do dia . Apresenta nitidez e poder de 
resolução extremamente altos, permitindo grau de 
ampliação muito grande, graças aos grãos 
tabulares na emulsão . É petfeito para fotos de 
edificações, que requeiram reprodução de detalhes 
finos tais como fotos científicas. 

Kodak VERICOLOR He, sensibilidade 
ISO 100, formato 120, filme negativo em cores 
para fotografias iluminadas com a luz do dia ou 
comflash eletrônico, para exposições curtas, entre 
11 I O a 1/1 00 de segundo . Este filme tem 
granulação extremamente fina, alta definição e 
saturação de cores. Possui ainda um contraste 
mais elevado, o que possibilita a obtenção de 
imagens mais nítidas com detalhes nas altas luzes 
e sombras, característica ideal para o estudo de 
obras arquitetônicas. 

Filme preto e branco 

Kodak TMAX 100 - Profissional, 
sensibilidade ISO 100, formato 120, filme 
pancromático de grão finíssimo, de definição 
extremamente alta, com altíssimo poder de 

47 



DESENVOLVIMENTO E TECNOLOGIA 
PRIMEIROS RESULTADOS PARA A RESTAURAÇÃO DO CASTELO DA TORRE DE GARCIA D' AVILA 

resolução. Este filme incorpora a tecnologia dos 
grãos tabulares, que permite um melhor 
aproveitamento da luz. Isto o torna especialmente 
indicado para aplicações científicas e também nos 
casos em que tenhamos edificações com muitos 
detalhes e que sejam necessárias grandes am
pliações, oferecendo maior tolerância aos erros 
de exposição. 

Segurança 

Para fins de segurança combinou-se o tempo 
de exposição de valores compreendidos entre 
1/30 s, 1/60 s e 1/125 s, com aberturas de 
diafragma entre f/8, f/ll , f/16 e f/22, tendo sido 
tomadas 52 (cinqüenta e duas) fotografias 

coloridas e 12 (doze) em preto e branco, das 
fachadas principal e lateral. 

APOIO DE CAMPO E PRECISÕES 

Resultados obtidos 

Após a rematerialização dos 4 (quatro) 
marcos destruídos, estabeleceu-se uma poligonal 
de contorno da edif icação, com um comprimento 
total de 227,95 metros, medida com o equipamento 
eletrônico Wild TC-1600. Foram feitas duas séries 
de observações CE (círculo à esquerda) e CD 
(círculo à direita) e obtidos os seguintes resultados: 

POLIGONALDECONTORNO 

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS RESULTADOS 

TOLERÂNCIA ANGULAR T = 20" -rn 48,9" 

FECHAMENTO ANGULAR n=6 9,2" 

TOLERÂNCIA LINEAR T= 0,1 -fi 4,7 em 

FECHAMENTO LINEAR E = I'ix 2 + fi 1,Omm 

Os valores das especificações técnicas 
relativas às precisões estão contidos no Boletim 
de Serviço 1602 - Resolução da Presidência da 
República (PR) n!l22, de 21 dejulho de 1983 da 
FIBGE (Fundação Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística) . Temos, então, no nosso 
caso: n o número de véltices igual a 6 (seis) , sendo 
fx o fechamento no eixo dos x e fy o fechamento 
no eixo dos y. O valor de L representa na fórmula 
acima o comprimento total da poligonal. 

A altimetria da poligonal principal foi 
executada por nivelamento geométrico, tendo sido 
também realizado o contranivelamento. 
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Bases Topográficas 

Com a poligonal implantada e medida passou
se à fase de determinação das bases fotográficas, 
que foram obtidas por in'adiamento duplo. No 
terreno estabeleceu-se 6 (seis) bases, sendo 4 
(quatro) na fachada principal e 2 (duas) na fachada 
lateral. 

Pontos de apoio 

A partir destas bases foram determinadas as 
coordenadas dos pontos de apoio fotogramétrico, 
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materializados por alvos previamente colocados 
em pontos escolhidos nas fachadas ou em pontos 
existentes na constmção. Todos os pontos foram 
obtidos pelo processo de interseção avante com 
duas séries de observações (CE e CD), num total 
de 38 (trinta e oito) pontos de apoio. Obteve-se 
as alturas dos referidos alvos por nivelamento 
trigonométrico . 

Para se ter um controle azimutal da edificação 
foi realizado um azimute pelo sol, com orientação 
para o Farol Garcia D' Avila, pertencente ao 
Ministério da Marinha, que possui coordenadas 
conhecidas . 

Todos os dados foram armazenados em 
cadernetas de campo e disquetes de computador 
para possíveis utilizações posteriores (cálculos, 
conferências etc). 

TRABALHOS DE ESCRITÓRIO 

Restituição Fotogramétrica 

Os trabalhos de restituição foram elaborados 
no aparelho aerotriangulador - restituidor 
analítico de III ordem PLANICOMP C-120. A 
restituição foi executada na forma mais completa 
possível, com todos os detalhes visíveis e passíveis 
de representação na escala de 1 :50. Em relação 
ao apoio de campo não existiu discrepâncias, 
havendo até superabundância de pontos e as 
precisões foram excelentes. Com relação à fachada 
principal os resíduos finais da orientação absoluta 
apresentaram em média os resultados x = 5/1; 
y = 6/1 e z = 8/1 e na fachada lateral foram de 
x = 8/1; Y = 14/1 e z = 20/1 perfeitamente 
compatíveis com a escala final do trabalho. Os 
tempos de execução das duas fachadas foram de 
85 (oitenta e cinco) horas de restituição e 18 
(dezoito) horas de edição. Ainda na fachada 
principal para não se usar as extremidades do 
modelo utilizou-se um terceiro, com fotos tiradas 
de outra base no terreno. 
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A parte de edição foi executado em software 
específico CAD TEMAP da empresa ESTEIO 
Engenharia e Aerolevantamentos S.A. 

O produto final está sendo apresentado em 
arquivo magnético . DXF. Estabeleceu-se um 
quadro de convenções tais como: buraco, pedra, 
reboco, fissuras etc. 

Foi elaborada uma moldura no software 
AUTOCAD para lançamentos das organizações 
envolvidas, dados de projeto, convenções etc .... 
Com os negativos coloridos apresentados, houve 
uma maior dificuldade de restituição do que com 
os em preto e branco referentes aos detalhes em 
geral. A moldura citada visa a permitir a apre
sentação final do trabalho que será apresentado 
no stand do IME, no XVII Congresso Brasileiro 
de Cartografia. 

Ortofoto Digital 

Os seguintes dados de projeto foram utilizados 
na confecção das ortofotos digitais da fachada 
principal e lateral: 

• câmara Wild: P-32; 
• distância focal calibrada: 63,95mm; 
• distância objeto: 19m; 
• comprimento das bases: 3m; 
• escala da foto: 1 :300; 
• escala da ortofoto: 1 :50; 
• recobrimento longitudinal : 87%. 
As ortofotos foram produzidas na Estação 

Fotogramétrica Digital Leica - Helava - DPW 
770 pertencente à empresa ESTEIO Engenharia 
e Aerolevantamentos S.A. com sede na cidade de 
Curitiba - PRo 

V ários foram os aspectos técnicos ocorridos 
para suas elaborações a saber: o módulo lógico 
aplicado foi o SOCET SET que realiza as 
orientações dos modelos, modelação automática 
do terreno, mosaicagem de fotos (automática e 
manual), retificação das fotografias, coleção de 
dados vetoriais e outros. Inicialmente, os nega
tivos coloridos foram escanerizados, utilizando
se a estação DSW 100 (Leica - Helava) com 
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2000 dpi que corresponde a um pixel de 13 micra. 
Cada negat ivo gerou um arquivo magnético em 
positivo de aproximadamente 100 megabytes, 
utilizou-se esta resolução visando uma possível 
restituição na própria estação. A nível de execução 
cumpria decidir que tipo de DTM seria utili zado 
no PLANICOMP C-120. 

Devido às grandes diferenças de profundidade 
(z) dos detalhes , optou-se por utili zar o DTM a 
partir de linhas estruturai s restituídas, as quais 
foram interpoladas formando um grid regu lar de 
50 em 50 centímetros. A correção é feita auto
maticamente via software, utilizando-se os pontos 
de apo io de campo e o DTM. Não houve 
discrepâncias quanto a es te aspecto. Face a 
algumas distorções da imagem houve necess idade 
de se editar parte do DTM e comparar com a 
restituição elaborada. O tempo de execução, 
considerando os testes havidos e o pioneirismo do 
trabalho, foi de aproximadamente 50 horas. Em 
função das grandes diferenças de profundidade os 
detalhes do fundo da imagem não puderam ser 
retificados. Como produto final foi gerada uma 
ortofoto digital num arquivo magnético.TIF com 
resolução de 600 dpi. (Apresentado no stand do 
IME no XVII Co ngresso Brasileiro de 
Cartografia). 

À semelhança da restituição fo i elaborado um 
quadro de convenções. O produt9 fo i remetido 
para os Es tados Unidos da América do Norte a 
fim de ser executado num fotoplotter a laser, com 
resolução de 2.000 dpi. 

CONCLUSÕES 

Os produtos finais obtidos ou seja: a 
restituição fotogramétrica de duas fachadas e 
respectivas ortofotos co loridas são subsídios 
fundamentais para a fase posterior de restauro. 

Pelo fato de se trabalhar com negativos 
coloridos houve algumas dificuldades na definição 
de detalhes. Um fator crítico se torna a revelação 
destes filmes por não se contar com laboratórios 
especializadas neste tipo de revelação. 

50 

No aspecto técnico, foi bastante interessante 
porqu e despertou a ate nção de inúme ros 
profiss ionai s da área de fotogrametria, todos 
desejosos de fornecer soluções para os problemas 
que estavam ocorrendo. 

A ortofoto digital é uma técnica bastante 
moderna, porém, ainda não totalmente divulgada 
no Brasil, ressalte-se ainda o(s) aspecto(s) das 
cores. Acreditamos ter sido este um trabalho 
inédito em nosso País. 

Os produtos finais obtidos encontram-se em 
expos ição no stand do Instituto Militar de 
Engenharia na XV EXPOSICARTA deste XVII 
Congresso Brasileiro de Cartografia. 

Este trabalho é mais uma contribuição 
cartográfica para a constituição do Arquivo 
Fotogramétrico de Monumentos Históricos do 
Brasi 1. 
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A Introdução da Fotogrametria Digital no 
Instituto Militar de Engenharia (IME) 
o Sistema DVP (Digital Video Plotter) 

Camilo José Martins Gomes* 
Walter da Silva Prado** 

Andréia Aparecida de Oliveira Mariano*** 

RESUMO 

Com a recente aquisição do sistema DVP (Digital Video Plotter ) pelo Depar tamento 
de Engenharia Cartográfica do IME (DE/6) iniciou-se a era da Fotogrametria Digital 

nesta organização de ensino. 

Fiel aos seus princípios de pesquisa e desenvolvimento o IME não poderia ficar ' 
alheio às novas técnicas cartográficas automatizadas que surgem. 

Este trabalho pretende apresentar basicamente a configuração do sistema adquirido 
e sua utilização futura nos projetos de graduação e de pós-graduação do 

Departamento de Engenharia Cartográfica. 

ABSTRACT 

The recent acquisition of DVP system (Digital Video Plotter) by the Department of 
Cartography of IME (DE/6) gave birth to a new era of Digital Photogrammetry in 

these educational organization. In addition, IME can't be away from new automatic 
cartography techniques because of its sources of research and developemment. 

This paper intends to show the basic 
* Engenheiro Cartog ráfico e professor do IMEI configuration of the system acquired and 
UERJ. its future use in graduation and master 
** Engenheiro Cartográfico MC e professor do IME. courses of the Cartographic Engeneering 
*** Estagiári a Dept Cart UERJ. Department. 
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DESENVOLVIMENTO E TECNOLOGIA 
A INTRODUÇÃO DA FOTOGRAMETRIA DIGITAL ... 

INTRODUÇÃO 

o sistema de fotogrametria digital DVP foi 
adquirido durante o ano de 1994 após uma série 
de gestões internas no 1ME, na Secretaria de 
Ciência e Tecnologia do Ministério do Exército e 
na Comissão Militar Brasileira em Washington. 
Este novo equipamento representa um antigo 
anseio do Departamento de Engenharia Cartográ
fica do IME no sentido de modernizar seu labo
ratório de fotogrametria, face a grande evolução 
tecnológica alcançada nos últimos anos por esta 
técnica. 

Sua concepção científica foi desenvolvida por 
professores da Universidade de Laval - Quebec 
- Canadá e a comercialização é feita, mundial
mente, pela Leica. 

Este é o primeiro equipamento DVP com
prado em nosso País, motivo de justo orgulho de 
todos os integrantes do DE/6. 

Pretende-se com este trabalho mostrar 
aspectos de sua configuração, o hardware e 
softwares envolvidos além das perspectivas de 
utilização a nível de graduação e pós-graduação. 

Na fase atual, o equipamento e seus peri
féricos encontram-se totalmente montados; tendo 
sido ministrado pela Leica um curso teórico
prático visando a sua completa familiarização. 

O DVP é um estereoplotter digital que per
mite obter as medidas em X, Y, Z de pares estere
oscópicos, particularmente fotografias aéreas 
verticais. Os princípios de operação são muito 
similares àqueles de um estereoplotter analítico, 
com uma importante característica: as imagens 
são digitais e são obtidas em um scanner, 
preferencialmente de filmes como diapositivos, 
negativos ou ainda de cópias em papel fotográfico. 
A precisão do DVP está evidentemente limitada 
pelo tamanho dos pixels das imagens digitalizadas, 
pela resolução das pequenas mesas digitalizadoras 
e pelo sistema de observação simples, semzoom. 

As imagens devem ser obtidas através de 
captura em um scanner de até 600 dpi. O visor 
funciona como um estereoscópio de espelhos. A 
visão em 3D é obtida por uma unidade ótica 
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montada em braço metálico móvel, ajustável sobre 
a tela do monitor, 

O sistema DVP é capaz de realizar tarefas de 
cartografia como aerofogrametria, atualizações 
para projetos de S1G de municípios, companhias 
de serviço (telefone, eletricidade, TV a cabo etc), 
estudos ambientais e também aplicações de 
fotogrametria terrestre. 

Toda tecnologia de ponta causa impactos para 
sua implantação; porém, o 1ME sendo uma casa 
de ensino e pesquisa não poderia de forma alguma 
ficar à margem das novas técnicas que surgem; 
portanto, essa aquisição representa uma nova era 
em termos fotogramétricos para o Departamento 
de Engenharia Cartográfica (DE/6). 

A partir de agora surge a necessidade de 
otimizar o sistema a nível de ensino, procurando
se transmitir os conceitos adquiridos nesta área 
do conhecimento. 

COMPONENTES BÁSICOS DE 
HARDWARE 

Os requisitos básicos de hardware para operar 
o DVP são: 

• computador PC-AT compatível ou PS-2; 
• disco rígido com no mínimo 200 Mb; 
• coprocessador aritmético; 
• 8 a 16 Mb de RAM dependendo da placa 

gráfica utilizada; 
• sistema operativo MS-DOS 5.0 ou superior; 
• mesa digitalizadora Summasketch Plus ou 

compatível; 

• mOL/se estacionário (trackball) que facilita 
principalmente a movimentação em elevação da 
marca de medida; 

• sistema ótico de visão, especialmente 
construido para observação estereoscópica do 
modelo fotogramétrico; 

• pode-se usar qualquer impressora, não 
sendo, porém, imprescindível para as operações; 

• scanner para captar as fotografias no 
formato TIFF (Tag Image File Format) não 
comprimido. 
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Como cada arquivo de fotografia 23x23 cm 
ocupa em média 30 Mb, o disco rígido mencionado 
terá capacidade para apenas 3 a 5 imagens, sendo 
aconselhável, portanto, a utilização de discos com 
maior capacidade. 

Aconselha-se também o armazenamento das 
fotos em fitas de 5 Gb que servem também para 
backups dos arquivos produzidos. 

É possível utilizar-se um segundo monitor que 
mostra uma das duas imagens digitais com a 
vetorização superposta. Para este monitor existe 
a função zoom o que proporciona ao operador uma 
visão completa do trabalho realizado e a ampliação 
de qualquer área até a dimensão de umpíxel. Outra 
aplicação com o uso do segundo monitor é que, 
durante a orientação absoluta, um mapa digital 
pode ser exibido e o modelo pode ser orientado 
por este mapa. Isto é de muita utilidade para 
atualização de cartas quando não existe pontos 
de controle disponíveis ou quando a nova carta 
deve ser editada no mesmo sistema de referência 
da carta digital existente. O segundo monitor deve 
ter dimensões maiores e a placa gráfica deve ser 
de 2 Mb VRAM (Vídeo Random Acess Memory) 

COMPONENTES BÁSICOS DE 
SOFTWARE 

O software DVP consiste em três módulos 
principais relacionados da seguinte maneira 
(figura 1): 

DVP.BAT ~ DVPM.EXE H 
( Menus) 

DVPO.EXE J L APLICAÇÕES 
(Orientações) (DOS e outros) 

DVPN.EXE - SA TN .EXE - DVRN.EXE 
( Vetorização ) 

FIGURA 1 
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• DVP.BAT é o módulo de inicialização e o 
seu propósito é inicializar o programa principal 
das placas gráficas. 

• DVPM.EXE módulo que contém o menu 
principal e é usado para gerir os outros módulos. 

• DVPO.EXE módulo que contém o menu e 
as rotinas das orientações (interior, relativa e 
absoluta) . 

• DVPN.EXE, SATN.EXE, DVRN.EXF são 
as diferentes rotinas e menus para registro de 
dados . 

CONFIGURAÇÃO DO SISTEMA 
ADQUIRIDO 

O sistema DVP (Digital Vídeo Plouer) 
adquirido pelo Departamento de Cartografia do 
IME consta dos seguintes componentes: 

• unidade central de processamento 
COMPAC-PROSIGNIA 486/66 Mhz 16 Mb 
RAM; 

• disco rígido Fujitsu 1.2 GB; 
• monitor COMPAC SVGA/l 024; 
• drive de fita 5 GB; 
• placa gráfica SVGA I Mb VRAM; 
• mouse estacionário PA/2 (Trackball) ; 
• base para monitor e sistema ótico de visão 

estereoscópica DVP-LEICA; 
• impressora HP DESKJET 520; 
• mesa digitalizadora SUMMAS-KETCH III 

de 12" x 12" com cursor de 4 botões ; 
• scanner Sharp JX610 colorido; 
• lâmpada especial para originais trans

parentes JX61 O; 
• programa principal DVP com chave de 

hardware numerada ; 
• programa tradutor DVP-AUTO-CAD ; 
• programa tradutor DVP-MICRO-STATION; 
• programa retificador de imagem digital 

DVR-2. 
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FUNÇÕES, MENUS E PRECISÕES 

o menu principal está no módulo 
DVPM.EXE e leva para diferentes módulos. É 
por meio do menu principal que os parâmetros 
são transferidos para os outros módulos. Ele está 
composto da seguinte forma: 

Vect - para chamar o menu de vetorização. 
Util - para chamar o menu de programas 

utilitários. 
Model- para mudar o modelo sem deixar o 

software. 
Ref - para escolher uma imagem de 

referência colocada na mesa digitalizadora. 
Orient - para chamar os menus de 

orientação. 
Param - para chamar os arquIvos de 

parâmetros. 
Install- para instalar outros módulos exceto 

o módulo principal (DVPM.EXE) 
DOS - para abrir temporariamente as 

janelas do DOS. 
Quit - para sair do software e fechar todos 

os arquivos abertos. 
Existem vários outros tipos de submenus tais 

como: filtragem nas linhas e polilinhas, texto, 
modificação de códigos, modelos digitais de 
elevação, seleção de cores e elementos gráficos, 

critérios de autocorrelação e outros que fogem ao 
escopo deste trabalho. 

Precisões 

A precisão do trabalho está diretamente 
relacionada com a resolução da imagem digital 
obtida no scanner que pode variar de 300 a 800 
dpi (pontos por polegada) . Na tabela 1 são 
correlacionadas as precisões obtidas considerando 
as principais escalas de trabalho, a dimensão dos 
arquivos em megabytes para uma fotografia aérea 
no formato 23 x 23 cm e a dimensão do pixel 
expressa em mÍcrons. 

As precisões planimétricas e altimétricas 
esperadas podem ser calculadas pelas seguintes 
fórmu las empíricas: 

onde: 

'tz 'tXY = PS * P '" 0.7 * 10-6 

'tz = PS * F/B '" 0.5 * 10-6 

PS - escala da foto 
P - dimensão do pixel em mícrons 
F - dis.tância focal da câmara em mm 
B - foto base em mm 

ESCALA DAS FOTOS AÉREAS ARQUIV PIXEL 

dpi dpmm 1/5.000 1/10.000 1/15.000 1/20.000 MB MÍCRONS 

300 11.8 0.30 0.60 0.90 1.20 7.3 85 

400 15 .7 0.22 0.45 0.67 0.90 13.0 64 

450 17.7 0.20 0.40 0.60 0.80 16.4 56 

500 19.7 0.18 0.36 0.54 0.72 20.3 51 

600 23.6 0.15 0.30 0.45 0.60 29.2 42 

800 31.5 0.11 0.22 0.34 0.45 5l.8 32 

TABELA 1 
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Por exemplo, tendo-se uma escala da foto de 
1/15000, com um recobrimento de 60% e fotos 
de 23 x 23 cm, escaneadas com 600 dpi as 
precisões seriam: 

a) Tamanho do pixel 
P = 25.4 mm / 600 = 0 .0423 mm 

= 42.3 11m 

b) Precisões computacionais 

Planimétrica 

'tXY = 15000 * 42.3 * 0.7 * 10-6 = 
= 0.44 m 

Altimétrica 

'tz = 15000 * 42.3 * 0.5 * 10-6 * 152/92 = 
= 0.52 m 

ORIENTAÇÕES 

Utilizando uma solução fotogramétrica 
usando estereocomparadores analógicos, a recons
tituição do modelo estereoscópico seria feita por 
métodos óticos e mecânicos, nas etapas de 
orientação interior, exterior e absoluta. Osoftware 
DVP segue as mesmas etapas, utilizando uma 
solução matemática. 

A orientação é o conjunto de operações que 
permitem a reconstituição das condições 
geométricas, no instante da tomada das fotografias 
aéreas, formando assim o modelo tridimensional 
do teneno. O nivelamento e escala segue no DVP 
as mesmas etapas convencionais que são: 

Orientação interior 

A primeira etapa da reconstrução do modelo 
consiste em determinar os parâmetros, que 
permitem transformar as coordenadas obtidas no 
scanner em coordenadas de foto. 
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As marcas fiduciais localizadas nas foto
grafias permitem que se faça isto . As coordenadas 
destas marcas em relação ao ponto principal da 
foto são conhecidas, pois constam do certificado 
de calibração da câmara . Não se dispondo destes 
dados podem ser usados valores nominais medidos 
em coordenatógrafos . 

Esta primeira etapa pode utilizar um arquivo 
que contenha os valores de calibração da câmara 
utilizada, ou seja, a distância focal e as cOOl'de
nadas das marcas fiduciais , Estes valores são 
dados em milímetros . Na prática, nomeia-se este 
arquivo como ARQ.CAM. 

Não sendo utilizado o arquivo de câmara, o 
operador, ao percorrer cada marca fiducial, pode 
introduzir suas coordenadas via teclado . 

O software fica em condições de calcular 
então as coordenadas de foto, realizando uma 
transformação ortogonal e também uma trans
formação afim, se mais de três marcas fiduciais 
estão disponíveis, calculando os resíduos pelo 
método dos mínimos quadrados. 

A orientação no DVP necessita ser feita 
somente uma vez, já que estando completa cada 
uma das três etapas da orientação, para um dado 
modelo estereoscópico, o arquivo de orientação 
obtido é arquivado na memória. Desta forma evita
se a repetição dos procedimentos de orientação 
ao se reiniciar o trabalho . Pode-se chamar os 
arquivos de orientação e os arquivos das imagens 
diretamente para a fase seguinte. Isto simplifica 
consideravelmente as tarefas fotogramétricas, pela 
facilidade de acesso às informações arquivadas. 

Se o modelo já foi orientado e se deseja passar 
diretamente para a fase de vetorização, então o 
nome do modelo é simplesmente teclado de forma 
que o mesmo seja exibido no monitor. 

Orientação relativa 

No momento em que as fotografias são 
tiradas, a posição das fotos A e B é tal que, para 
cada ponto P do objeto fotografado, os feixes 
perspectivos se interceptam no ponto P. 
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Nos restituidores convencionais esta situação 
é matematicamente reproduzida posicionando o 
par de fotografias em uma situação similar ao 
momento da tomada da foto. Desta maneira os 
feixes perspectivos se interceptam no espaço, no 
ponto. 

Conseqüentemente, o observador tem uma 
imagem estereoscópica pelfeita em todos os pontos 
do modelo. Quando esta situação é alcançada, o 
modelo estereoscópico é reconstruido e a 
orientação relativa está completada. 

Enquanto a orientação relativa não estiver 
completada, os feixes perspectivos não se 
interceptam. São observados dois pontos (P1 , P2) 
em vez de apenas um (figura 2). 

A paralaxe px não indica um mau alinhamento 
entre as linhas retas OlP1 e 02P2 mas somente 
representa o fato de que a referência XY não está 
na elevação correta. Uma vez realizada a 
orientação relativa o modelo fica livre da paralaxe 
py. 

Com o software DVP, o cálculo da orientação 
relativa é feito através de observações executadas 
sobre pontos estratégicos no modelo, podendo se 
utilizar os 6 pontos em distribuição normal de 
acordo com Von Gruber. Embora a solução 
requeira um mínimo de 5 pontos , na prática o 
operador efetuará observações em mais de 6 
pontos de forma a melhorar a solução e estimar a 
sua precisão. 

02 
Y2 

X2 

Fotografia B 
/ 

z y \ I 
\ Paralue total / P2 
, ,/1 

./ / 
\ ,/./ / Py 
\,/ / L __ _ 

1'1 Px x 

FIGURA2 

Fotogrametricamente falando, chamamos de 
paralaxe a distância entre os pontos P1 e P2. Esta 
paralaxe pode ser dividida em duas componentes: 
px e py, respectivamente, paralelas aos dois eixos. 

A relação dos pontos com suas coordenadas
modelo, os resíduos das paralaxes py e o desvio 
padrão de py aparecem no monitor,. como também 
os elementos de orientação bx, by, bz, n, <l> e K. 
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Da fotografia direita em re lação a fotografia 
esquerda. 

Orientação absoluta 

Com a orientação relativa completada, o DVP 
fica em condições de dar início à orientação 
absoluta. 

A orientação relativa nos dá uma redução não 
orientada do terreno. Para fazer as medições 
correspondentes às medidas de terreno, a escala 
do modelo tem que ser conhecida ou calculada. 
A posição do modelo no espaço tem que ser 
idêntica à do terreno. 

As medições altimétricas correspondem 
exatamente às condições altimétricas reais, desde 
que se aplique o fator de escala. 

Para a orientação do modelo no que se refere 
à escala horizontal, são necessários no mínimo, 
dois pontos com coordenadas X e Y conhecidas e 
para o nivelamento do modelo são necessários três 
pontos com coordenadas X , Y e Z. Quando se 
tem as coo rden adas dos pontos do modelo, 
oriundas de uma aerotriangulação, a densidade 
facilita, pela abundância de pontos, as orientações. 

Para medir-se as coordenadas de modelo dos 
pontos de controle, é conveniente criar-se um 
arquivo dos pontos com os seus números e 
respectivas coordenadas. Este arquivo é nomeado 
ARQ.GND. Não existindo este arquivo pode-se 
introduzir os dados via teclado ao se real izar esta 
orientação. 

Para que se obtenha os resíduos do cálculo 
da orientação absoluta, há necessidade de conhecer 
pelo menos 3 pontos de coordenadas planimétricas 
e 4 pontos de coordenadas altimétricas . 

VETORIZAÇÃO 

Com a orientação absoluta completada o DVP 
permite agora que se crie um ou mais arquivos de 
elementos gráficos armazenados como linhas ou 
vetores. A extensão (.xyZ) é automaticamente 
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adicionada ao nome do arquivo. As coordenadas 
dos elementos vetorizados são guardadas em 
unidades de terreno ou unidades de objeto . É 
possível importar qualquer arquivo de vetores que 
tenha a mesma referência espacial. 

Os arquivos de elementos gráficos gerados 
podem ser modificados para outros formatos 
(.DGN, DXF, $$C, $$0, $$R etc) de forma a 
serem compatíveis com outros softwares de edição 
gráfica (McroStation , Auto-Cad, ArcJnfo etc) 
oferecendo mais flexibilidade para completar a 
apresentação cartográfica. Uma função interna 
do DVP permite produzir um arquivo ASCII do 
arquivo de elementos gráficos legível pelo 
operador. 

São disponíveis muitos modos de vetorização 
que produzem diferentes tipos de elementos, 
pontos, linhas, polígonos, polilinhas , arcos e 
círculos. A natureza destes elementos (ruas, 
edifícios, cursos de água etc) é especificada por 
um código (Pcode) determinado pelo operador. 
Cada e lemento recebe automaticamente os 
atributos ativos como o código, a cor, o peso (es
pessura) e o tipo de linha, no momento da sua 
vetorização. Estes atributos podem ser atualizados 
a qualquer momento. 

Quando se trabalha com um arqu ivo já 
existente, os e lementos gráficos contidos são 
automaticamente exibidos e todos os novos 
e lementos vetorizados são adicionados a este 
arquivo. Isto é muito útil para atualizar mapas 
antigos . Novos elementos podem ser facilmente 
conectados (Snap) a um já existente, utilizando 
diferentes maneiras para assegurar uma ligação 
perfeita no ponto de conexão. 

CONCLUSÕES E PERSPECTIVAS 
FUTURAS 

° DVP é de utilização muito fácil, já que o 
operador é guiado por menus acessíveis com o 
cursor, necessitando de conhecimentos de 

59 



DESENVOLVIMENTO E TECNOLOGIA 

A INTRODUÇÃO DA FOTOGRAMETRIA DIGITAL ... 

fotogrametria e de microcomputadores. O 
programa é bem documentado e possui um módulo 
para treinamento ajudando o principiante a 
desenvolver sua acuidade visual. A formação do 
pessoal resulta, portanto, rápida e econômica. 

Inúmeras são as aplicações da Fotogrametria 
Digital , podendo-se destacar: agricultura, 
geologia, engenharia civil, arquitetura e como não 
poderia deixar de ser, na fotogrametria aérea e 
terrestre. Também são vastas suas potencialidades 
operacionais tais como: a não-necessidade de 
calibrações regulares do instrumento, ausência de 
mecanismos óticos de alta precisão, manipulação 
de imagens sem contato manual e várias outras. 

O Departamento de Ensino de Cartografia do 
IME (DE/6) optou por este tipo de equipamento 
por diversas razões, entre as quais: seu baixo custo 
em relação a sistemas semelh antes, a não
necessidade de operadores altamente qualificados 
devido às automatizações do sistema, a sua 
portabilidade e fácil manuseio, existência de um 
representante credenciado no Brasil para a devida 
assistência técnica, a garantia total do equipamento 
por um ano e o compromisso do mesmo em 
ministrar um curso teórico-prático para sua total 

familiarização. Este curso foi realizado no mês 
de março de 1995, com a participação de enge
nheiros cartógrafos, do DE/6 (graduação e pós
graduação, subtenente e sargentos topógrafos, 
além de estagiários do Departamento de Carto
grafia da DERJ. 

Ressalte-se o fato de que o sistema permite o 
acoplamento de outros periféricos que podem ser 
adquir idos no futuro) como, por exemplo , a 
moderna técnica da ortofotodigital. As implicações 
financeiras para obtenção do equipamento foram 
extremamente difíceis, face ao atual momento em 
que vivem todos os órgãos públicos, mas espera
se que os esforços sejam recompensados . 

Não sendo o DE/6 um órgão de produção 
cartográfica, não haveria neccessidade de um 
sistema com maior capacidade ou sofisticação 
técnica, além do fator anteriormente citado . 

Os objetivos principais são: disseminar os 
conhecimentos da fotogrametria digital entre os 
alunos de graduação e pós-graduação e elaborar 
trabalhos práticos e teses de mestrado nesta área. 

Nos próximos eventos técnico-científicos 
pretende-se apresentar resultados concretos destes 
trabalhos e pesquisas. O 
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ECCO - Equatorial Constellation 
Communication - Sistema de Telefonia 

Via Satélite 

Ivan Cunha Moulin* 

OBJETIVO 

E
sta exposição tem por objetivo informar a 
evolução dos sistemas de telefonia via 
satélite exis tentes atualmente no mundo. 

Dentre os quais , dar-se-á enfoque ao sistema de 
telefonia ECO-8, que mais tarde , com a 
associação com empresas estrangeiras, passou a 
chamar-se ECCO (Equatorial Constellation 
Communication), visto que tal sistema tem a 
participação direta do Brasil através da 
TELEBRAS . 

Esse enfoque é feito devido a este sistema ter 
en tre outras qualidades, as quais serão descritas 
no decorrer desta temática, a do contro le do 
direcionamento dos satélites através de central de 
controle no Brasil e que a base de lançamento 
dos satélites é em Alcântara, no Maranhão. 

Capitão QEM. Graduado em Engenharia Eletrônica 
pelo IME em 1988. Atualmente, é adjunto da seção 
técnica da D. Telecom, Brasília-DF. 
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HISTÓRICO 

Um gmpo de trabalho TELEBRÁS - CTA 
- INPE apresentou, em 28 de janeiro de 1994, 
um relatório preliminar sobre a matéria -
"Proposta de Implantação de Sistema de Comu
nicações Móveis Remotas por Satélites", 
concluindo pela viabilidade do empreendimento. 

No decorrer dos meses de março a julho de 
1994 no âmbito da Subcomissão Especial da 
COBAE, representantes dos Ministérios das 
Comunicações, da Aeronáutica, da Ciência e 
Tecnologia e da Secretaria do Planejamento, 
Orçamento e Coordenação da Presidência da 
República realizariam estudos sobre à " Análise 
de Viabilidade de Utilização de um Sistema de 
Satélites de Órbita Equatorial para Prover 
Serviços de Telecomunicações". 

A premissa básica adotada foi a de que o 
sistema ECO-8 (assim designado no início por não 
possuir nenhuma participação externa), deveria 
se caracterizar como um empreendimento 
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comercial e, ao mesmo tempo, propiciar ao País a 
opOltunidade de capacitar-se tecnologicamente nos 
diversos segmentos do programa. 

CONSIDERAÇÕES GERAIS 

o ECO-8 é um sistema de comunicações por 
meio de satélites equatoriais de órbita baixa 
projetado para servir de maneira otimizada o 
território brasileiro. O sistema será capaz de 
prover comunicações entre terminais móveis em 
toda a zona intertropical da Terra, aí incluídas as 
suas regiões remotas. A concepção do sistema 
ECO-8 procura tirar máximo proveito da 
localização geográfica do Brasil em relação ao 
Equador. 

Esse sistema cobre toda a região brasileira 
até a latitude de 24.5 graus, com uso de terminais 
móveis. Além disso, através de sua interligação 
com a rede fixa de telecomunicações existente, um 
terminal remoto do ECO-8 poderá se comunicar 
com qualquer parte do Globo. O ECO-8 se presta 
também a serviço ininterrupto em tempo real de 
coleta e disseminação de dados colhidos por 
plataformas automáticas situadas em qualquer 
parte do tetTitório brasileiro. 

Uma característica adicional do sistema é 
possibilitar a localização de qualquer terminal 
remoto em operação. 

OPORTUNIDADE ESTRATÉGICA 
PARA O PAÍS 

A implantação do ECO-8 trará várias van
tagens estratégicas para as áreas de atividades 
relacionadas com satélites como: lançadores, base 
de lançamento, telecomunicações e indústria 
nacional. Estas vantagens se traduzem em termos 
de oportunidades de negócios que reverterão em 
maior capacitação tecnológica. 

Além das vantagem estratégicas ditas acima, 
teremos "em mãos" um sistema de comunicações 
via satélite cuja tecnologia, desde a pesquisa e 
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desenvolvimento até o lançamento de satélites, bem 
como o controle das órbitas dos mesmos, está, em 
boa parte, no âmbito do território nacional. 

DESCRIÇÃO 

Os sistemas de constelação de satélites de 
comunicações propostos, em geral, utilizam 
redundância de cobertura ou fazem uso da comu
nicação entre satélites como forma de ligar dois 
usuários distantes. O uso de comunicação entre 
satélites aumenta a complexidade tecnológica 
destes, com o conseqüente aumento de peso e 
custo. A cobertura redundante implica em maior 
utilização de suporte terrestre ou exige uma maior 
densidade de distribuição de gateways (estações 
terrenas de acesso). 

O sistema ECO-8 não utiliza a comunicação 
entre satélites . Quando um usuário em local re
moto quer se comunicar através do sistema ECO-
8 com outro usuário situado em outro local remoto 
ou não, primeiramente há a comunicação do 
terminal remoto com o satélite mais próximo. Em 
seguida o satélite transmite o sinal a umgateway. 
Este, controla o processo de comunicação 
enviando o sinal ao usuário final pelo caminho 
mais curto, quer por um satélite, quer pela rede 
fixa com a qual o gateway está conectado. Este 
conceito inovador de "enlace virtual" substitui a 
ligação entre satélites, trazendo grandes vantagens 
tecnológicas e de operação. Por um lado, os 
satélites podem se tornar menos sofisticados, já 
que operam como simples repetidores. Por outro 
lado, gateways estrategicamente colocados 
permitem reduzir os preços das ligações entre 
usuários muito distantes. 

Oito satélites colocados a 2.000 km de altura 
fornecem cobertura ininterrupta para as regiões 
situadas no cinturão equatorial que vai de 24.5 
graus Norte e 24.5 graus Sul (no caso brasileiro 
até a altura das cidades de Lajes e o Erexim ). A 
altura da órbita é suficientemente baixa para 
permitir o uso de terminais portáteis para as 
comunicações, além de propiciar a irradiação de 
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baixos níveis de potência pelos satélites, 
simplificando desta forma seus requisitos de 
desempenho. 

O sistema ECO-8 foi concebido para 
possibilitar a comunicação com os diversos 
telefones pertencentes aos sistemas de telefonia 
fixa em qualquer parte do mundo, ou mesmo um 
da rede de telefonia móvel. Além disso, o terminal 
móvel do sistema ECO-8 pode ser acoplado a uma 
máquina de facsímile para a transmissão de dados 
gráficos. 

Incorpora também o serviço de localização 
para controle em transportes marítimos, terrestres 
e aeroviários. 

O sistema ECO-8 é composto de: 
• Segmento Espacial: composto de oito 

satélites em operação e dois de reserva em órbita. 
Com um tempo de vida de 5 anos para cada 
satélite; 

• Segmento Solo: inclui um Centro de 
Controle dos satélites em órbita, o Centro de 
Operações para o controle administrativo do 
Empreendimento e gateways para controle das 
comunicações. Osgateways não são considerados 
parte integrante do empreendimento, uma vez que 
seriam adquiridos e operados pelos operadores 
locais . 

• Segmento Lançamentos: refere-se aos 
foguetes e aos serviços de lançamento necessários 
para colocar em órbita os satélites do sistema cujo 
local de lançamento será na Base de Lançamento 
de Foguetes de Alcântara, no Maranhão. 

Características do Segmento Solo 

O segmento solo deverá ser composto pelo: 
• Centro de Controle (Serviço e Aplicação); 
• Gateways. 
O Centro de Controle deverá ser único para 

toda a rede e deverá ter como atribuições: 
• Controle dos satélites; 
• Cadastro geral de gateways; 
• Controle financeiro; 
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• Negócios e Administração. 
O Centro de Controle na primeira fase de 

implantação do sistema utilizará os recursos 
instalados no INPE, e, a partir de 1998, deverá 
passar a utilizar instalação independente. 

Os gateways serão objeto dos negócios dos 
operadores regionais . A aquisição dos gateways 
deverá ocorrer segundo a captura de mercado 
pelas operadoras regionais . 

Características do Segmento Espacial 

Os satélites serão dotados de tran.spon.ders 
de telecomunicações, que retransmitem os sinais 
provenientes dos usuários em banda L para um 
gateway em banda C e que retransmitem os sinais 
provenientes dos gateways em banda C para os 
usuários finais em banda S. 

A energia elétrica para o satélite é proveniente 
de um painel solar de aproximadamente 5 m2 de 
área, que se move durante o vôo, de forma a 
manter o apontamento solar adequado . Para 
alimentar o satélite nos períodos de eclipse, que 
ocorrem durante 35 minutos de cada órbita de 
120 minutos, utiliza-se uma bateria de NiH que é 
capaz de operar por mais de 25.000 ciclos, 
conespondentes ao tempo de vida do satélite, com 
grande profundidade de descarga. 

O sistema propulsor do satélite conta com 
tanques de combustível hidrazina suficientes para 
cumprir a missão nominal do satélite. 

Características do Segmento 
Lançamentos 

O sistema ECO-8 pode, em princípio, 
envolver combinações de lançamentos simples 
(um satélite por lançamento) ou lançamentos 
múltiplos. 

Os dois primeiros satélites deverão ser 
lançados por VLS (Veículo Lançador de Satélite) 
nacional e os demais por um novo veículo a ser 
desenvolvido com parceria internacional. 
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O PRODUTO DO 
EMPREENDIMENTO ECO-8 

o sistema ECO-8 objetiva o mercado remoto, 
com opção de terminais de uso dual em locais 
atendidos pela telefonia celular. O ECO-8 emula 
a interligação entre satélites através dosgateways . 
Isto permite uma solução simultaneamente 
poderosa e de baixo custo para regiões remotas. 
Baseia-se na utilização de pelo menos três 
gateways estrategicamente localizados e na 
substituição da função convencionalmente 
realizada pelo !ink satélite-satélite pela interligação 
entre os gateways. 

. O conceito de !ink virtual permite ligações 
entre usuários e gateways muito distantes , per
mitindo baixos custos das ligações, especialmente 
para longas distâncias. 

O se rviço básico oferecido pelo 
empreendimento ECO-8 é comunicação de 
qualidade full duplex , de voz, fax e mensagens. 
O serviço básico de voz permite qualquer 
aplicação envolvendo transmissão digital. 

O sistema permite o posicionamento de 
gateways até as latitudes de 30 graus. Isto, no 
caso brasileiro, significaria a cobertura de todo o 
País. Esta característica é importante para o 
objetivo de atendimento de regiões remotas, onde 
se espera elevado número de chamadas associando 
regiões remotas a grandes centros. 

ELEVAÇÕES MÍNIMAS E MÉDIAS 

O sistema ECO-8 apresenta características 
- quanto a médias e mínimos de elevação -
equiparáveis aos sistemas GLOBASTAR e 
IRIDIUM para latitudes acima de 25° e melhores 
quando consideradas latitudes acima de 15°. Isto, 
associado à relativa estabilidade direcional dos 
satélites operando sobre uma dada região, permite 
excelente. desempenho dos enlaces com 
possibilidades exclusivas, como minimizar as 
ocorrências de perdas definitivas de contatos após 
handoffs, facilitar a aplicação da cooperação do 
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usuário quando da presença de obstáculos naturais 
ou constituídos e permitir antenas direcionais para 
terminais fixos e transportáveis. 

Para serviços móveis até as latitudes de 24,5° 
N e 24,so S com elevação de 15° é garantida 95 % 
de disponibilidade, e, para serviços fixos em 30° 
N e S com 10° de elevação é garantida 95% de 
disponibilidade. 

TRAÇOS ORBITAIS E TEMPOS 
DE CONTATOS 

Os traços orbitais são paralelos ao equador. 
Isto levou à escolha defootprints para as antenas 
paralelas a velocidade e ao traço. O impacto 
principal é o de eliminação de handoffs, devido a 
mudança de antenas. 

O contato com a constelação na faixa de 
operação é contínuo, isto é, 100% de dispo
nibilidade. Entretanto, também são importantes 
os tempos de contato para cada satélite, associando 
aspectos operacionais do usuário e gateways. 
Mesmo nas latitudes críticas de 24,5 e 30 graus, 
os tempos de contatos mínimos são maiores do 
que 17,5 minutos. A estabilidade em latitude dos 
traços dos satélites permite que estes tempos sejam 
constantes para todos os satélites e passagens . 
Estas são também caractetisticas que minimizam 
e simplificam os handoffs. 

As tabelas na página seguinte mostram os 
tipos e preços dos terminais passíveis de utilização 
no Empreendimento ECO-8, os ângulos de 
elevação considerados nas comunicações e os 
tempos de contato, comparados a dos principais 
sistemas similares propostos internacionalmente. 

ASPECTOS ECONÔMICOS 

No estudo de caso realizado pela Sub
comissão Especial da COBAE, o preço proposto 
para os serviços a serem prestados pelo ECO-8 é 
de US$0,50 por minuto de conversação, 
adicionados a uma Assinatura Básica de 
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TERMINAIS DO SISTEMA ECO-8 (LATITUDES 24,so N - 24,so S 

Produto Características Requisitos Dimensões Preço de Preço 
Fábrica Usuário 

(US$) (US$) 

Terminais Voz O,OdBi 600 gramas 500 1250 
Portáteis 0,7W 170x60x40 mm 

Terminais Transportáveis 2,5 dBi 2 kg 350 1000 
e Veiculares 2,5 W Antena Externa 

Terminais Fixos 5 dBi Antena Externa 350 1250 
5W 4 kg 

Terminais Mensagens O,OdBi 300 gramas 200 500 
0,5W 

TABELA: TERMINAIS / SISTEMA 

Sistema Objetivo de Mercado Terminal Preço Usuário 
(US$) 

ECO-8 - Remoto Rural - Portátil 500 - 1500 
- Transporte - Veicular 

- Transporte / Fixo 
-Mensagem 

IRIDIUM - Viajante / Negócios - Portátil / Bolso 1500 

ODYSSEY - Áreas não Servidas - Portátil / Bolso 300 - 500 
de Celul ar 

- Rural 

GLOBALSTAR - Complemento - Portátil/Bolso 500 - 700 
- Celul ar / Média 

Distância 

ELLIPSO - Complemento - Portátil 300 - 1000 
- Celular 

CCI - Meios de Transporte - Portátil/ Veicular 1500 
- Rural 
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US$30,00 mensais. Para o paging será cobrada 
apenas uma Assinatura Mensal de US$50,00, 
excluídos os custos a serem pagos pelos usuários 
associados ao uso da rede fixa. 

Segundo dados colhidos com a telefonista de 
tarifas da Telebrasília, em 10 de julho de 1995, 
em relação a telefonia celular, foi obtido o que se 
segue: 

• Assinatura básica:US$24,38. 
• Ligação local: a) móvel-móvel: US$O,4l; 

b) móvel-fixo: US$0,32 . 
• Ligação DDD na área 06: US$0,73. 
• Ligação DDD nas outras áreas : US$O,92. 

SISTEMA ECCO 

SURGIMENTO DO SISTEMA 
ECCO 

A TELEBRÁS (Telecomunicações Brasi
leiras SI A) reconhecendo o avanço das teleco
municações no mundo, principalmente aqueles 
sistemas suportados por satélites de baixa altura 
Low Earth Orbit (LEO), promoveu uma série de 
apresentações de sistemas hoje em gestação . São 
sistemas com boas perspectivas de entrar em 
serviço por volta de 1997, oferecendo comuni
cações pessoais com cobertura global , além de 
outros serviços a preços competitivos relativa
mente aos sistemas móveis terrestres hoje em 
operação. 

Através de uma acertada escolha do sistema 
de telecomunicações por satélites de órbita baixa 
(LEO) evita-se, no futuro, a continuação da 
posição brasileira de sócios minoritários e 
operadores locais de tais sistemas. 

Sentindo a necessidade de participar da nova 
geração tecnológica de telecomunicações usando 
satélites de órbita baixa, desejando participar do 
esforço internacional de aproveitar a oportunidade 
mercadológica, e devido a necessidade de licença 
para construir um sistema global de órbita baixa 
no mercado mundial a TELEBRÁS estudou as 
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possibilidades de associar-se a empresas 
internacionais no ramo de telefonia via satélite, 
atualmente existentes no mundo. 

Com esse posicionamento a TELEBRÁS, a 
BELL ATLANTIC ENTERPRISES INTER
NATIONAL CORPORATION e a CONS
TELLATION COMMUNICATIONS, INC (CCI) 
criaram, em 16 de outubro de 1994, uma join 
venture destinada a construção e operação de um 
Sistema de Satélites de órbita baixa. 

Com o advento da citada join venture foi 
criado o sistema ECCO (Equatorial Constellation 
Communications), que entrará em operação em 
janeiro de 1998, e é o resultado da combinação de 
projetos independentes da TELEBRÁS (ECO-8) 
para um sistema equatorial e da CCI (CONS
TELLATION) para um sistema global. 

O sistema ECCO terá, inicialmente, 12 
satélites orbitando em um único anel em torno do 
equador. 

CARACTERÍSTICAS DO SISTEMA 
ECCO 

Com a união dos sistemas CONS
TELLATION e ECO-8 algumas características 
de ambos sistemas foram mudadas para melhor 
ou se complementaram; mas a maioria delas 
permaneceu inalteradas, devido a suas bases serem 
bem idênticas. 

Algumas de suas características serão 
descritas nos subitens abaixo. 

Serviço Básico 

Telefonia Ful Duplex 

• Telefonia básica de baixa potência com 
unidades de assinantes com antenas não
direcionais; 

• 4800 bps de voz cifrada; 
• Retardo total < 150 milisegundos; 
• Probabilidade de bloqueamento de S 0,05 

no HMM (hora de maior movimento). 
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Área de Serviço Equatorial 

O serviço móvel e fixo entre as latitudes de: 
• 23 graus Sul e Norte deve ter ângu lo de 

elevação> 15°; 
• 27,5 graus Sul e Norte deve ter ângulo de 

elevação> 10°. 
Ambos ângulos de elevação para garantir-se 

95% de disponibilidade. 

Características do Link de 
lransmissão 

(gateway ~ satélite ~ usuário) 

Na transmissão, o gateway transmite para o 
satélite em banda C e este, após converter para a 
banda S, repete o sinal de transmissão para o 
usuário fina l. 

Suas características básicas são: 
• Largura de banda = 2,5 Mhz; 
• Razão de dados da banda básica é de 5000 

bps: 
- 4800 bps de ·voz cifrada com taxa de erro 

10-3 ; 

- 2400 bps para dados ou facsími le (BER= 
10-6); 

• Pré-correção de Doppler no satélite 
• COMA sincronizado (alpha s O, I). 

Características do Link de Recepção 
(usuário ~ satélite ~ gateway) 

Na recepção, o usuário transmite para o 
satélite em banda L e este, após converter para a 
banda C, repete o sinal de transmissão para o 
gateway. 

Suas características básicas são: 
• Largura de banda = 2,5 Mhz; 
• Razão de dados da banda básica é de 5000 

bps: 
- 4800 bps de voz cifrada (BER= 10-3); 

- 2400 bps para dados ou facsími le ( BER = 
1 O-f'); 
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• COMA (códigos Gold de comprimento de 
256) 

Plano de Freqüência 

A figura 1, na página seguinte, mostra o plano 
de freqüência do sistema ECCO. 

CAPACIDADE DO SISTEMA 
ECCO 

Ao todo são 1.000 circuitos ativos por satélite, 
sendo no caso do sistema ECCO: 11 satélites 
operacionais + 1 satélite reserva . 

Em relação aos usuários o sistema ECCO tem 
como previsão: 

• 60 minutos/mês (média); 
• 200.000 usuários/satélite; 
• 300.000 usuários sobre o Brasil (1 ,5 satélite); 
• Mais de 1.000.000 de usuários em toda a 

área coberta . 

COMPARAÇÃO DO SISTEMA 
ECCO COM OS DEMAIS 

SISTEMAS EXISTENTES NA 
ATUALIDADE 

O sistema ECCO, primeiramente, imple
mentará um plano equatorial de satélites LEO, e 
após essa implementação se expandirá para um 
sistema multiplano global. 

Os principais competidores potenciais do 
ECCO serão as redes terrestres, os sistemas de 
satélites móveis GEO (geostationary earth orbit), 
e os outros sistemas LEO'S . Cada um deles será 
discutido abaixo. 

Sistema LEO versus Redes Terrestres 

Embora as redes terrestres ofereçam os 
mesmos tipos de serviços, o sistema ECCO 
complementará seus serviços, oferecendo-os onde 
ainda não existem sistemas de redes terrestres, e 
onde a implementação dessas redes é quase 
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SATÉLITE 2483.5MHz 2500 MHz 

5050 Mhz 5250MHz 

GATEWAY 

~rtLITE PI uSUÁRIO 
I .. 4 ~ \6 MIu: Rf ChMmlJ WIIlin 

CCI Transponder BW = 12 MIu: 
Cenm' Frequenciy Selcctable Oo·Qrbrt 

Wlllin lhe 165 MIu: BIIld 

usuÁRIo 

1610 MHz 1626.5 MHz 

6825 Mhz 7025MHz 

impossível ou não é viável economicamente, 
devido a baixa densidade de usuários. 

Sistemas LEO versus Sistemas GEO 

Os sistemas de satélites GEO não são 
diretamente competitivos com os sistemas LEO's, 
devido as diferenças de custo e cobertura. Os 
satélites GEO's são posicionados acima da linha 
do equador e a uma altitude de aproximadamente 
36.000 km - quase 20 vezes mais alto do que o 
sistema de satélites LEO's que ficam a cerca de 
2.000 km. 
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usuAruo PI SATÉLITE 
I to 42.\6 MIu: Rf Cbomt!s W<bin 

CCI TrUllpondu BW = 12 Mhz 
c ...... rrtquenciy SeltclOble Oo-onzt 

WIIbin lhe 16.\ Mh1 Btn<! 

FIGURA 1 

Essa enorme distância entre o usuário e os 
satélites GEO's resulta em um certo retardo de 
sinal traduzido por problemas em comunicações 
de voz. Além disso, devido a alta potência neces
sária para a transmissão e recepção resulta em 
equipamentos mais caros. 

Essas características do sistema GEO, bem 
certo, permite com que eles sirvam embarcações 
em alto mar e aeronaves comerciais onde não há 
outra alternativa no mercado; contudo, não há 
comparação com sistemas LEO's nas comu
nicações móveis, pois estes oferecem sistemas 
portáteis com preços mais baratos e próximos dos 
já existentes sistemas terrestres. 
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Sistema ECCO versus Outros 
Sistemas LEO's 

Existem atualmente 6 sistemas LEO's no 
mercado: ECCO , MCHI (Ellipsat), Loral/ 
Qualcomm (Globalstar), Motorola (Iridiurm), 

TRW (Oddessy) e INMARSAT (Projeto 21). 
Cada um deles tem diferenças em suas arquiteturas 
e estratégias de implementação e operação. As 
vantagens comparativas do sistema ECCO versus 

cada um deles serão esboçadas abaixo, e no final 
será dada uma tabela comparativa entre os 

mesmos. 

• Vantagens do Sistema ECCO 

O sistema ECCO, primeiramente, funcionará 
com um único anel no plano do equador, contendo 
11 satélites + I extra, e mais tarde expandirá para 
um sistema global. Devido a simplicidade, 
referente ao aspecto de quantidade de satélite e 
tecnologia aplicada, será capaz de começar seu 
funcionamento total por volta do final de 1997 (1 

a 2 anos antes dos outros competidores). 
Com os satélites no plano equatorial será 

possível cobrir a maioria das regiões de difícil 

acesso no mundo, bem como boa parte dos países 
do terceiro mundo e, portanto, aqueles onde as 
comunicações são insuficientes ou ineficazes. 

O sistema equatorial LEO é único entre os 
sistemas LEO's ; isto é devido ao fato de o anel 
equatorial ser a única área do mundo que pode 

dar serviço contínuo usando um anel simples de 
satélites. Porque essa é a mesma direção dos spins 

terrestres sobre seus eixos. O resultado é que 

quando um satélite passa por uma determinada 
área do equador, existe sempre um outro atrás dele. 

Diferentemente dos outros sistemas LEO's, 
a estratégia organizacional do ECCO é baseada 
principalmente em parceiros estratégicos seguros 
que sejam provedores de serviços de teleco

municações. E um dos maiores acionistas do 
sistema ECCO é'a TELEBRÁS. 
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A cobertura terrestre, em relação ao tetTitório 
brasileiro é, já no primeiro passo de 
implementação (antes da imp lementação do 
sistema global), quase total. Cobre todo o Brasil 

até as proximidades das cidades de Erexim e Lajes, 
no su l do Brasil, para terminais móveis e até as 
proximidades da cidade de Portó Alegre para 
terminais fixos e gateways. É bem certo que, 
devido a sua interoperabilidade com o sistema 
terrestre de comunicação, é possível ligar-se a 
qualquer parte do mundo. 

• Motorola (Iridium) 

O sistema LEO da Motorola consiste de 66 
satélites (6 planos de II satélites cada, em órbita 
polar, a fim de realizar uma cobertura global uma 
vez totalmente implementado. 

Este sistema utiliza links intersatélites a fim 
de capacitar um completo by-pass pelas 
infraestmturas de telecomunicações tenestres . A 
Motorola espera estar operacional por volta de 
1999, a um custo de aproximadamente de US$ 

4, I bilhões contra um custo de cerca de US$ 500 
milhões do sistema ECCO. Todos os 66 satélites 
devem ser lançados e operados antes de prover 
comunicações de voz contínua para qualquer 
usuário. Esse período de implementação deve 
demorar cerca de 2 anos. 

• Loral/Qualcomm (Globalstar) 

O sistema da LORAL consiste de 48 satélites. 
O sistema será implementado em duas fases em 
um custo total de US$ 1,6 bilhão . A primeira fase 
do projeto deverá ser implementada em 1998 e 
conterá 24 satélites em múltiplos planos em uma 
inclinação de 57 graus. Cobrindo os EUA e outras 
localidades geográficas entre as latitudes Norte e 

Sul de 25°, mas não proverá serviços contínuos 
para países fora dessas latitudes, os quais só serão 
servidos de serviços deste sistema com o término 
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da implementação da segunda fase (Jogo após 

1999). 
Mesmo quando o Globalstar começar a prover 

serviços na área equatorial o serviço será inferior 

ao prestado pelo sistema ECCO, devido ao ângulo 
mínimo de elevação entre os satélites e usuários. 

Por exemplo, na latitude de 0° o ângu lo mínimo 

de elevação do Globalstar é aproximadamente 10°, 

enquanto do ECCO é ~ 35°. Na latitude de 23° 
Norte e Sul , o ângulo mínimo de elevação do 

Globalstar é ainda aproximadamente 10°, 

enquanto para o ECCO's é ISO. 
Como o sistema da Motorola, o sistema da 

Loral depende de grandes invest imentos, o que é 
um risco financeiro. Além disso, requer altos 
lucros anuais para manter e implementar novas 

gerações de satélites. Em oposição, o sistema 
ECCO, devido a seu baixo custo (menor do que 
US$ 500 milhões), requer, para se manter e pagar 
os custos mínimos , o acesso a apenas dois 

mercados que são o Brasil e Indonésia. 

• TRW (Odissey) 

A proposta da TRW é cara, tecnicamente 
complexa e grande (cerca de US$ 1,4 bilhão). 

Suas órbitas serão a cerc a de 5.500 milhas 

náuticas Uá na área de satélites MEO -Mediwn 
Earth Orbit), e isso aumenta o custo dos 
lançamentos, ex igências de antenas e potência. 

A TRW planeja começar seus serviços com 
o lançamento de 3 satélites para cobrir a América 
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do Norte em 1999. Seis a nove satélites adicionais 
serão necessários para realizar a cobertura global. 

De qualquer forma, mesmo que o sistema Odissey 

seja implementado no prazo estabelecido, ele não 

proverá serviços na região equatorial antes de 2 
ou 3 anos após já estar implementado o sistema 

ECCO. 

• MCHI (Ellipso) 

o Ellipso é um sistema de satélites LEO's 

que pretende expandir a área de cobertura global 
dos telefones celulares. Esse sistema utiliza a 

combinação de órbitas elíticas para as latitudes 

terrestres mais altas e um anel de satélites 
equatoriais para cobrir latitudes mais baixas. Os 
parceiros do Ellipso incluem Harris Corporation, 
Westinghouse, Israeli Aircraft Industries e outros. 
ECCO.e Ellipso são os únicos que intencionam 
utilizar um anel simples no plano do equador. 

• INMARSAT (Projeto 21) 

INMARSAT planeja prover serviços com 

uma constelação de 10 satélites operacionais e dois 
extras em uma órbita intermediária de 10.355 km. 
Estes satélites serão dispostos em dois anéis de 5 
satélites cada, com uma inclinação de 45° em 

relação ao eq u ador. O sistema utilizará 
multiplexação TDMA (Acesso Múlti'plo por 

Divisão de Tempo). Planeja também operar com 
banda S de subida, mas a alocação para esse 
serviço ainda não foi feita, e as freqüências não 

estarão disponíveis antes de 2005 . 
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CONCLUSÃO 

Após a exposição realizada, pode-se verificar a eficácia dos sistemas de telecomunicações via 
satélite emergentes no contexto mundial bem como a tendência atual do próximo passo a ser dado 
nesta área . Mais especificamente entre eles, pode-se verificar a importância do sistema ECCO devida, 
entre outros fatores, à participação da TELEBRÁS e do INPE no desenvolvimento, operação e 
participação nos diversos setores do sistema de telefon ia via satélite ECCO. O 

BIBLIOGRAFIA 
Todos os dados con tidos nesta expos ição foram retirados de publicações cedidas pela TELEBRÁS e pelo 

INPE. 

ÉJUSTAME~TEPORQUEAS 
PESSOAS SAO DIFERENTES 
QUE O UNIBANCO ÉONICO. 

o Unibanco sabe que cada pessoa tel1'l um tipo de necessidade bancária especifica. Por isso 
mesmo, o Unibanco dá a seus clientes um atendimento personalizado. Cada Gererlte de Contas 
só atende um número limitado de clientes para poder atender melhor suas necessidades 
ilimitadas. Corifórme o perfil do cliálte, ele é conduzido à Uniagência, um local privativo onde 
o cliente faz suas operações bancárias com toda tranqüilidade e rapidez Para agilizar ainda 
mais este atendimento, e:>..'tstem vários bancos dentro do Unibanco. Tem o Unibancorp para 
médias e grandes empresas, a Platafonna Unibanco para grandes grupos empresanazs e o 
Private Bank para 11egócios de alta renda. Quer dizeJ; o Unibanco é um Banco Unico porque 
dá um ateJ'ldzmeJ'lto único a cada um dos seus diferentes clientes. 
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A Primeira Determinação do 
Comprimento da Circunferência 

da Terra 

Antonio Carlos Freire Sampaio * 
Cláudio Márcio Rodrigues de Jesus** 

INTRODUÇÃO 

OHomem no seu incontestável interesse em 
conhecer o local em que habita, bem como 
sua sempre crescente curiosidade pelo 

desconhecido e ainda pela necessidade de registrar 
os conhecimentos adquiridos, procurou exausti
vamente representar, da melhor forma possível, o 
espaço ambiental que o rodeia. 

Assim é que, desde os tempos mais remotos, 
já encontramos representações primitivas em 
paredes de cavem as e em mapas rudimentares 
confeccionados em plaquetas de barro . Um dos 
exemplos mais singulares é o mapa de GA-SUR, 
cidade situada a aproximadamente 300 km de 
Babilônia, com dimensões de 7 por 8 em, onde o 
vale de um rio é representado neste mapa 
primitivo, provavelmente o Eufrates, com mon-

* Tenente-Coronel QEM/Cart. Atualmente, é profes
sor da Universidade Federa l Rural do Rio de 
Janeiro. 
** Major QEM/Cart. É professor e coordenador de 
Graduação do Departamento de Engenharia 
Cartográfica do IME. 
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tanhas de cada lado representadas à semelhança 
de escamas de peixe, simbolizando a maneira 
precária que aqueles povos retratavam o relevo 
terrestre . Esta plaqueta encontra-se no Museu 
Semítico da Universidade de Harvard . 

Dos babilônios, a humanidade recebeu a 
contribuição da divisão do círculo em graus. Estes 
povos utilizavam o sistema numérico de base 12, 
tendo dividido o círculo em 360 graus, o grau em 
60 minutos e o minuto em 60 segundos. Obser
vando o movimento do sol e estrelas, dividiram o 
dia e a noite em 12 partes iguais (12 horas), e de 
igual modo, a hora em 60 minutos, o minuto em 
60 segundos de tempo . 

O PROBLEMA 

A representação de pequenas porções da Terra 
já era comum, mas os estudiosos desejavam 
retratar supetfícies maiores e até a Terra completa. 

Surge, então, entre as várias escolas da 
Antigüidade, como os egípcios, os chineses, os 
jônios ( Ásia Menor) e gregos, entre outros, idéias 
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sobre a forma da Terra. A maioria pensava ser a 
Terra de forma plana, uma superfície em forma 
de disco, flutuando sobre um imenso oceano. 

Atribui-se aos gregos o conceito de um Terra 
esférica, sendo Aristóteles, discípulo de Platão, 
um dos seus primeiros adeptos, tendo argumentado 
e demonstrado em 350 a.c. a teoria da esfericidade 
da Terra, antes admitida através de considerações 
puramente filosóficas como: a esfera é a mais 
perfeita das formas, portanto a Terra, obra-prima 
dos deuses , deveria ser uma esfera. Assim é que 
Aristóteles passa a ser considerado como o 
fundador da ciência geográfica e nesta época é 
estabelecida a nomenclatura dos elementos 
geográficos essenciais como Equador, Trópicos, 
Pólos e a superfície da Terra dividida em zonas; 
tórridas , temperadas e glaciais . 

A EXPERIÊNCIA 

Os historiadores fazem referência a mais 
notável instituição de ensino da Antigüidade, a 
Escola de Alexandria, cuja famosa biblioteca 
esteve sob a orientação de Eratóstenes de Cirene 
(cidade e colônia grega na África ), grande 
astrônomo e matemático que viveu aproxima-

SOL 
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damente entre os anos 276 a 196 a.c. Eratóstenes 
confeccionou várias cartas geográficas, um mapa
mundi com seu sistema de coordenadas, onde 
aparece a Ilha de Taprobana (Ceilão deslocada) e 
vários tratados . Mas este notável astrônomo desta
cou-se, principalmente, por sua Determinação do 
Comprimento da Circunferência da Terra. 

O instrumento medidor utilizado foi ognomon 
que consistia de uma haste colocada perpendi- . 
cularmente sobre uma superfície plana. A sua 
utilização era feita através de uma exposição direta 
ao sol cuja posição em relação ao horizonte era 
determinada pela sombra formada pela haste a 
cada instante . Instrumento bastante semelhante 
aos relógios de sol. 

Para esta realização, Eratóstenes admitiu que 
o Poço de Siena, hoje Assuan , situava-se no 
mesmo meridiano de Alexandria, que sua latitude 
era exatamente igual ao do Trópico de Câncer e 
que a distância entre os dois locais era de 5.000 
estádios, de acordo com medições executadas 
pelos antigos egípcios. O estádio, medida linear 
grega, cOlTespondia a 185,25 m. 

Em relação ao poço, verificava-se que o Sol 
refletia no fundo , eI1tre os dias 20 e 22 de junho 
de cada ano, na época dos solstícios de verão, o 
que significava que o poço coincidia com a 

PN 

PS 

TERRA 
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vertical, ou seja, Siena estava no Trópico de Câncer e o centro do Sol, o centro da Tena e o poço, 
ficavam numa mesma reta. 

Estacionando um gnomon em Siena e outro em Alexandria, com observações simultâneas ao 
meio-dia de 21 de junho, foi verificado que, enquanto em Siena a haste do instmmento não projetava 
sombra sobre o plano horizontal, o mesmo não ocorria em Alexandria, onde o Sol determinava uma 
sombra, que permitiu medir um ângulo de aproximadamente 7° entre as extremidades da haste e a sua 
projeção. Aplicando o princípio da igualdade dos ângulos alternos internos e que o arco da supetfície 
equivalia a 5.000 estádios, foi estabelecida a seguinte relação proporcional. 

x = 5.000 x 360° 

5.000 x 

x = 257.142,86 estádios 1 estádio = 185,25m 

x = 25. 142,86 x 185,25 = 47.635.715 m 

ou 47.636 km (aproximadamente) para o comprimento da circunferência da Terra, ou ainda: 

x 47.635 .71 5 
x = 2rrR ==> R = -- = = 7.581.442 m 

2rr 2rr 

(aproximadamente) para o raio da Terra 

CONCLUSÃO 

Eratóstenes estabeleceu um resultado com 
etTO próximo de 19%, tendo em vista que o compri- 200 

mento real do globo terrestre é de aproximada-
mente 40.000 km. Mas, mesmo assim, este resu l-
tado fo i considerado bom para as limitações da 
época. 

Hoje, podemos verificar cinco erros come-
tidos: 10° 

• Siena não está exatamente sobre o Trópico 
de Câncer, mas um pouco mais ao norte; 

• Alexandria não está posicionada sobre o 
mesmo meridiano que Siena, mas 3° a oeste; 

• A distância entre os dois locais não era de 
5.000 estádios, mas de 4530. 

• O ângulo não foi medido corretamente, por 
inexistir instmmento adequado; 

• O raio médio da Terra é de 6.366 km. 
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Houve uma compensação relativa dos erros 
cometidos e com isto chegou-se a este resultado. 
Foi a partir deste experimento de Eratóstenes que 
foi possível calcular, com maiores precisões, o 
raio, a superfície, o volume e outros parâmetros 
do nosso planeta. 

o sucesso deste evento tornou-se mais 
evidente quando se verificou que outros estudos, 
como o de Posidôneo que cometeu um eno de 25%, 
mesmo executando sua experiência cerca de um 
século após a de Eratóstenes, comparando estas 
dimensões com as conhecidas atualmente. O 
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Estranhezas da Teoria 
de Circuitos Elétricos 

Marcello Praça Gomes da Silva* 

INTRODUÇÃO 

Além dos dispositivos usuais (indutores , 
capacitores, fontes, trafos, resistores, 
blocos funcionais ativos como amplifi

cadores e integradores), a teoria dos circuitos 
elétricos está repleta de dispositivos de compor
tamento, no mínimo, curiosos. Isto sem falar nos 
paradoxos que podem ser obtidos por meio de tais 
dispositivos. 

Apesar de um tanto complexo, este assunto 
pode ser entendido, em seus fundamentos, com 
apenas alguns conceitos e manipulações 
elementares. 

A intenção deste trabalho é, por conseguinte, 
discutir esses assuntos que, normalmente, são 
relegados a segundo plano nos cursos tradicionais 
de circuitos elétricos a nível universitário (na 
maioria dos casos nem mesmo chegam a ser 
comentados pelos professores). O approach 
adotado é o mais simples possível, de tal maneira 

• Engenheiro da Embratel. 
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que os conceitos básicos possam ser bem assi
milados por todos. 

OS GERADORES IDEAIS DE 
CORRENTE 

Sejam duas fontes de corrente ideais (ou seja: 
que não possuem nem capacitância nem 
condutância internas) conectadas como na figura 
I. A corrente impulsionada pela primeira fonte é 
dita II e a impulsionada pela segunda fonte é dita 
12 (por hipótese o módulo de II é diferente do 
módulo de 1

2
), A ligação entre as duas fontes de 

corrente é controlada pelo estado da chave SI 
(chave de um pólo versus uma posição). 

Por definição, a corrente impulsionada por 
uma fonte de corrente ideal (do tipo não-contro
lada) não depende das suas ligações extemas. Ela 
sempre irá gerar a mesma corrente independen
temente do circuito onde venha a ser ligada. 

Quando implementamos as fontes práticas de 
corrente precisamos ter em mente que existem 
faixas ou bandas de operação (onde a geração de 
corrente torna-se viável e onde o comportamento 

77 



DESENVOLVIMENTO E TECNOLOGIA 

ESTRANHEZAS DA TEORIA DE CIRCUITOS ELÉTRICOS 

,- Sl 

TI t 
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1 t 

se aproxima do comportamento da fonte de 
corrente ideal) . Quanto mais afastada destes 
limites (em virtude das imprec isões dos 
componentes empregados, impedância de carga, 
temperatura etc) mais distante do comportamento 
ideal será o comportamento real da fonte prática 
de corrente. 

Retornemos agora ao nosso circuito. Acaso 
a chave S I esteja fechada não haverá contradição 
já que as duas correntes (11 e 12) circularão pelo 
curto-circuito no braço paralelo (ou braço shunt). 
A corrente 11 retornará pelo curto à fonte 11' A 
corrente 1

2 
também retornará pelo curto à fonte 

1
2

, 

Só quando abrirmos S I é que a contradição 
aparecerá. 

Aplicando a Lei das Correntes de Kirchhoff 
(LCK ou KCL, do inglês KirchhoffCurrent Law) 
teremos, quando S I estiver fechada : 

(1) 

onde I é a corrente circulante através do braço 
shunt. 

Se S I estiver aberta não haverá corrente 
circulando pelo braço paralelo (I = zero). 
Substituindo-se I = zero na equação (I) temos que: 

o = 11 + 12 portanto, 11 = - 1, (2) 
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FIGURA 1: Geradores 
ideais de Corrente 
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Este resultado indica que a corrente 11 possui 
o mesmo módulo da corrente 1

2 
(porém, de sentido 

contrário ). 
Isto é um contra-senso, pois sabemos de 

antemão que 11 é diferente de 1
2 

(hipótese feita). 
Eis aí nosso primeiro paradoxo de circuito. 

O paradoxo continuaria valendo caso 
invertêssemos o sentido de uma das duas fontes 
(ou, obviamente, das duas fontes ao mesmo 
tempo) . 

A contradição decorre do fato de que a 
situação é fictícia pois : 

• Não existem, na realidade, fontes de corrente 
práticas que não possuam admitâncias internas 
(capacitâncias ou condutâncias). 

Ao considerarmos tal afil111ativa a contradição 
desaparecerá já que sempre haverá dois braços 
paralelos (com admitâncias Y I e Y

2
) que 

fornecerão percursos alternativos e permanentes 
para as correntes 11 e 1

2
, sem depender do estado 

da chave S I' É como se nós tivéssemos dois 
circuitos em separado (um exclusivo para 11 e o 
outro exclusivo para 1

2
) , Vide a figura 2. 

Uma generalização do caso anterior é dada 
pela conexão em série de N fontes ideais de 
corrente (cada uma gerando 11 ' 12 , I" .. . , IN 
amperes). A figura 3 nos mostra a situação 
descrita. Somente, não haverá paradoxo caso todas 
as correntes geradas sejam iguais entre si (I = I 

I 2 
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FIGURA 3: Fontes de Corrente Ideais em Série 

= 1
1 

= ... = IN) e de mesmo sentido. Neste caso, o 
bipólo formado pela associação série será dado 
por uma fonte ideal de corrente gerando I amperes 
(impulsionados do terminal B para o terminal A). 
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FIGURA 2: Caso 
Prático Número 1 

Caso uma das fontes gere uma corrente 
diferente das demais (ou em magnitude ou em 
sentido) teremos uma contradição. 

OS GERADORES IDEAIS DE 
VOLTAGEM 

Este é, simplesmente, o caso dual do anterior 
Uá que a tensão é o dual da corrente). 

Vamos supor duas fontes ideais de tensão 
(aquelas que não possuem nem indutância nem 
resistência internas) conectadas como na figura 
4. A primeira fonte gera uma tensão EI e a segunda 
fonte gera uma tensão E

2 
(E I diferente de E

2
) . A 

chave S I controla a ligação entre elas (S I é uma 
chave do tipo um pólo versus uma posição). 

Se S I estiver aberta o circuito estará inter
rompido e a tensão nos bornes de cada fonte será 
igual à sua respectiva força eletromotriz (fem ou 
emf, do inglês electromotiveforce). Se SI estiver 
fechada aparecerá uma contradição. Ao 
aplicarmos a Lei das Tensões de Kirchhoff (LTK 
ou KVL, do inglês Kirchhoff Voltage Law) 
encontraremos EI igual a E

2 
(todavia, por hipótese, 

EI é diferente de E2) . Por outro lado, a tensão 
presente nos bornes de uma fonte de tensão ideal 
jamais será afetada pelas suas ligações externas. 
Eis aí nosso segundo paradoxo de circuito: 

EI = E2 (de acordo com a LTK) 

EI -:f. E
2 

(pela definição de gerador ideal de 
tensão e por nossa imposição neste exemplo). 
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Tal contradição aparece porque a situação 
anteriormente descrita não existe na realidade, em 
razão dos seguintes fatos: 

(a) Não existe, na prática, nenhum gerador 
de tensão que não possua alguma impedância 
interna Zg (por menor que ela seja) . 

Zg = Rg ±jXg (em ohms) 

onde: 
Rg = resistência interna do gerador (em 

ohms), 
Xg = reatância interna do gerador (em ohms), 
j = unidade imaginária (raiz quadrada de 

- l)o 

(b) Uma chave S fechada sempre irá apre
sentar alguma impedância (a impedância de 
contacto Zc) . 

Zc = Rc ±jXc (em ohms) 

onde: 
Rc = resistência de contato o da chave (em 

ohms), 
Xc = reatância de contato da chave (em 

ohms). 

(c) Os fios de ligação dos circuitos sempre 
possuem resistência elétrica (e, mesmo se forem 
retilineares, possuirão alguma auto-indutância 
associada). 

Zw = Rw ±jXw (em ohms) 
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onde: 

FIGURA 4: Geradores 
Ideais de Voltagem 

R w = resistência de fio de ligação (em ohms), 
Xw = reatância do fio de ligação (em ohms). 

A letra w é uma referência ao inglês wire (fio) . 
Ao considerarmos os pontos anteriores (ou 

pelo menos um único deles) a contradição irá 
desaparecer e a LTK passará a fornecer o mesmo 
resultado que a definição das fontes ideais (já que 
sempre haverá uma tensão, sobre a impedância 
adicional série, evitando alguma contradição). 
Vide a figura 5. Nesse caso, se incumbirão de 
eliminar a contradição as impedâncias ZI (do 
gerador E I), Z2 (do gerador E) e ZJ (de contato 
da chave SI junto com a impedância dos fios de 
ligação) . Bastaria, entretanto, uma única delas 
que o problema já estaria resolvido . 

Uma generalização do caso anterior é dada 
pela conexão em paralelo de N fontes ideais de 
voltagem (cada uma gerando E I ' E2 , EJ , .... , EN 
volts) . A figura 6 nos mostra a situação descrita. 
Notar que existem ao todo (N-l) chaves de um 
pólo versus uma posição cada (de SI até SN_I ). 
Só não haverá paradoxo caso todas as voltagens 
geradas sejam iguais entre si, ou seja: 

EI = E2 = EJ =.. . = EN = E (volts) ( 3 ) 

A ligação de uma fonte de tensão ideal (= E) 
juntamente com uma fonte de corrente ideal (= I), 
tal qual a figura 7, não causa nenhum problema e 
nenhuma contradição aparece. A fonte E poderá 
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absorver qualquer corrente I e a fonte I poderá ser 
submetida à qualquer diferença de potencial E. 
Estas considerações são oriundas das próprias 
definições desses dois elementos ideais de circuito. 

Imaginemos agora que no circuito da figura 
7 incluíssemos uma simples chave S (em série com 
a fonte de corrente). Se a chave estivesse fechada 
não haveria nenhuma contradição. Todavia, ao 
abrirmos a chave temos um problema. Como a 
fonte de corrente impulsionaria a corrente I através 
de um circuito aberto? Note que com a fonte de 
tensão não teríamos qualquer preocupação (nem 
com a chave fechada nem tampouco com a chave 
aberta). 

Se a chave anterior fosse disposta em paralelo 
com os dois elementos de circuito (as duas fontes) 
o único problema, quando a chave fosse fechada, 
era o curto-circuito sobre a fonte de tensão 
(contudo, nenhum paradoxo iria ocorrer). 

ALGUNS DISPOSITIVOS 
SINGULARES 

Agora vamos abordar alguns componentes 
especiais que são muito diferentes daqueles com
ponentes tradicionais de circuito (transformadores, 
resistores, bobinas ou indutores, capacitores ou 
condensadores, fontes de corrente e de tensão 
controladas ou independentes). 

Tais componentes singulares são o nullator, 
o norator e o nullor. Seus nomes estão grafados 
como na língua inglesa em virtude de serem muito 
pouco usados na literatura técnica brasileira. Os 

v 

aportuguesamentos são, respectivamente: nulator, 
norator e nulor (sem se duplicar a letra "ele" e 
abrasileirando-se as pronúncias, ou seja, /nulá
tor/, /norátor/ e /núlorl). 

NULLATOR 

O nullator é um elemento singular ideal que 
foi descrito no artigo técnico chamado Network 
Synthesis with Negative Resistors de autoria de 
Carlin e Youla (Proc. Inst. Radio Engineers de 
1961). A figura 8 nos mostra sua simbologia. 

O nullator é um dispositivo de uma porta 
(uniporta ou monoporta), sendo, portanto, um 
bipólo (possui dois terminais ou dois pólos). As 
suas características são: 

(a) A corrente que o percorre é sempre nula; 
(b) A diferença de potencial (= ddp) através 

dele é sempre nula. 
Desta forma, o nullator se comporta, 

simultaneamente, como se fosse um circuito aberto 
[característica (a)] e um curto-circuito 
[característica (b)] ou seja: 

v = I = zero (SEMPRE) 

A estranheza desse elemento está presente 
nestes dois fatos. Se nós tivermos um curto
circuito (diferença de potencial nula) este 
possibilitará passar qualquer corrente (tanto em 
intensidade quanto em sentido). Se nós tivermos 
um circuito aberto (corrente nula) este possibilitará 
qualquer ddp (tanto em intensidade quanto em 

v = 1 = zero 

1 
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FIGURA 8: Representação 
Simbólica do Nullator 
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polaridade). Parece inconcebível um elemento que 
ao mesmo tempo apresente comportamento de 
circuito aberto e de curto circuito. 

Em um diagrama vertical-horizontal i x v 
(corrente versus tensão) o nullator é representado 
pelo ponto origem dos eixos coordenados (ponto 
0, O). Neste ponto, tanto a corrente quanto a tensão 
somente podem assumir o valor zero. Isto significa 
que o nullator não possui um equivalente Thévenin 
ou um equivalente Norton. A figura 9 nos mostra 
a plotagem do diagrama i x v do nullator. 

i(t) 

/ origem 

-----+-----. v(t) 
(0,0) 

FIGURA 9: Diagrama i x v do Nullator 

NORATOR 
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tensão (ambas ao mesmo tempo). A primeira das 
duas características é comum somente aos curtos
circuitos e a segunda é comum somente aos 
circuitos abertos . 

O nullator e o norator são semelhantes em 
seus comportamentos já que ambos apresentam 
características de curto-circuito e de circuito 
aberto (ainda que sejam opostas entre si). 

É curioso saber que o nullator e o norator 
são chamados por Stephen W. Director (autor do 
livro Circuitos Elétricos, da LTC) de "elementos 
patológicos de dois terminais". É como se ambos 
tivessem algo inerentemente doente em suas 
essencias (grego pathos = doença). 

Em um diagrama vertical-horizontal i x v 
(corrente versus tensão) o norator é representado 
por todo o plano cartesiano . Qualquer corrente 
está permitida (todo o eixo vertical) e qualquer 
tensão está pelwitida (todo o eixo horizontal). Isto 
significa que qualquer ponto (v, i) do plano 
corrente tensão é permitido para o norator. 

Conforme vemos, não existirá qualquer 
limitação de potência em um norator (pois a 
corrente que o atravessa e a diferença de potencial 
entre seus terminais podem assumir qualquer 
valor). 

v o norator, que foi descrito 
no mesmo artigo anterior, é um 
elemento monopOlta ideal por 
onde passa uma corrente de 
qualquer intensidade e onde 
pode se estabe lecer uma 
diferença de potencial de 
qualquer valor (ambas sendo 
independentes uma da outra). 
A figura 10 nos mostra sua 
simbologia. 

~ 
(- ) (+) 

1 
v e i são arbitrários 

A estranheza acerca deste 
elemento é que ele possibilita 
passar qualquer corrente e 
pode se submeter à qualquer 

FIGURA 10: Representação Simbólica do Norator 
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NULLOR 

o nullor é um dispositivo dual-port 
(quadripólo ou TPN - Two-Port Network) onde 
a porta de entrada consiste nos terminais 1-1 ' (ou 
A-A') e a porta de saída consiste nos terminais 
2-2' (ou B-B') . 

Na porta l- I' (input port ou porta de entrada) 
temos um nullator e na porta 2-2' (output port ou 
porta de saída) temos um norator. A figura 11 nos 
mostra seu símbolo de circuito . O triângulo do 
desenho nos lembra o símbolo genérico de um 
amplificador. 

É interessante sabermos que foi demonstrado, 
em um artigo técnico chamado 0/1. The Nullorde 
autoria de Martinelli (vide Proc. Inst. Elect. 
Electron. Engineers de 1965), que um transistor 
ideal equivale a um nullor. 

lO--+-...., r-----{) 2 

11 u--+--' 21 

FIGURA 11: Representação Simbólica do Nullor 

v = 1 = O 

E 
+ 

CIRCUITOS SINGULARES 

Neste trabalho, um circuito singular é aquele 
que é composto por pelo menos um sinal ou 
dispositivo singular. Chamaremos "elemento" a 
qualquer dispositivo singular (nullator, norator, 
nullor) ou sinal singular (degrau unitário, impulso 
unitário, rampa unitária, parábola unitária, 
doublet ou tripletunitário). Neste artigo, todavia, 
não nos deteremos no segundo caso (funções 
singulares). Um circuito será dito "singular 
paradoxal" quando a presença do elemento 
singular (sinal ou circuito) causar uma situação 
de paradoxo. 

Seja o circuito singular da figura 12 que pos
sui um gerador de tensão ideal de força eletro
motriz E (volts) e com a polaridade mostrada. Este 
gerado!' está conectado, em paralelo , com um 
norator e com um nullator. 

A existência do nullator, no braço paralelo 
do meio, irá gerar uma contradição. A Teoria dos 
Circuitos afirma que componentes dispostos em 
paralelo sempre estarão submetidos à mesma 
diferença de potencial elétrico. Como a fonte de 
tensão ideal possui uma força eletromotriz de E 
volts (com E sendo diferente de zero) temos que a 
diferença de potencial entre os dois componentes 
(norator e nullator) vale E volts Uá que todos eles 
estão dispostos em paralelo). Contudo, o nullator 
sempre apresenta diferença de potencial nula entre 
seus dois terminais. Desta forma surge a contra
dição (um nullator foi excitado com uma tensão 

diferente de zero). 
Um segundo circuito sin

gular paradoxal é aquele exibido 
na figura 13. Uma fonte ideal de 

V e 1 corrente (que gera a corrente I 
arbitrários diferente de zero) está conectada 

em série com um nullator. Uma 
vez que os nullators não admitem 
a passagem de corrente através 
deles e já que a fonte de corrente 
ideal sempre impulsiona a 
corrente por ela gerada 

FIGURA 12:Primeiro Circuito Singular - Pradoso de Voltagem 
(independentemente do circuito 
elétrico onde esteja ligada) o 
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paradoxo estará formado . Estamos excitando um 
nullator com uma corrente diferente de zero . 

v = 1 = O 

? 

vf=o 
I 

? 
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"Quando aumenta a corrente que percorre a 
impedância temos, simultaneamente, uma queda 

de tensão." 

v(t) -Z x i(t) (4) 
onde a tensão instantânea v(t) e a corrente 
instantânea i(t) estão definidas na figura 14 
(com referências associadas). A tensão v(t) 
é positiva no terminal 1 e negativa no terminal 
1'. A corrente i(t) entra na impedância Z pelo 
terminal 1 e sai pelo terminal I'. 

O conversor de impedância 
negativo (CIN ou NIC, Negative 
lmpedance Converter) é um 
circuito ativo que troca o sinal da 
impedância que estiver conectada 

v = 1 = O na sua porta de entrada. Assim 
sendo, seja uma impedância 
genérica Za conectada a um NIC. 
A impedância Zout (lida na porta 
de saída) será dada por : 

FIGURA 13: Segundo Circuito Singular - Paradogo de Corrente 
edeTensão Zout = -K x Za (5) 

Ainda que o gerador de corrente não fosse 
ideal (que ele tivesse uma admitância Y em 
paralelo) tal circuito geraria um paradoxo. Isto 
ocorreria pois quando a corrente I passasse pela 
admitância Y geraria uma diferença de potencial 
não nula sobre Y (e o nullator, que está disposto 
em paralelo com a admitância Y, deve ter, 
obrigatoriamente, uma diferença de potencial nula 
entre seus terminais) . 

Obviamente, tais circuitos pertencem ao 
un i verso puramen te teórico, j á que os d isposi ti vos 
singulares (nullator, norator e nullor) não existem 
na prática (são meras abstrações teórica) . 

CONVERSORES DE IMPEDÂNCIA 
NEGATIVOS 

Uma impedância negativa caracteriza-se por 
apresentar a seguinte propriedade: 

(fJ' i Vol. XII - Nº 4 - 4º Trimestre de 1995 

onde K é uma constante real 
positiva denominada "constante 

do NIC". K assume o papel de um fator finito de 
escalamento de amplitude. A finalidade última 
do fator K é escalar em amplitude a impedância 
Za (mudar a magnitude de Za). Trata-se de uma 
constante adimensional (isto é, sem unidades). 

v (t) 

1 o------~) 
+ 

- Z 

l' ~-------~ 

FIGURA 14: Impedância Negativa 
(Referências Associadas) 
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Se fizermos K igual à unidade (K= I) a 
equação 5 assumirá a forma simplificada dada a 
segUIr. 

Zin = -Za (6) 
Se Za for um resistor (Za = Ra) e se K for 

unitário (K = I) teremos a simulação de um 
resistor negati vo (Rin = -R a) sem fator de escala 
(pois K é unitário). Nesse caso mais simples o 
NIC é conhecido como NRC (Negative Resistance 
Converter) ou CRN (Conversol' de Resistência 
Negativo). 

O NIC é uma rede de duas portas (quadripólo) 
tendo, portanto, 4 pólos ou 4 terminais . A figura 
15 mostra a representação quadripolar de um NIC. 

NIC 

output port 

FIGURA 15: O NIC como Quadripólo 

Algumas vezes, temos necessidade de tra
balhar com adnútâncias Y ao invés de impedâncias 
Z. Nesses casos, fazemos uso de um fator de escala 
KY para admitâncias . A equação genérica número 
5 seria então dada por: 

Yout = - KY x Ya 

onde: 

Yout =---
Z out 

(7) 

(8) 
(em siemens ou mhos) 

I 
KY=

K 
(lO) 

(adimensional) 

Conforme podemos ver, o fator de escala
mento KY é um número real , positivo e adi
mensional (número puro). 

Os NICs se dividem em duas grandes 
categorias: por Inversão de tensão (VNIC -
Voltage lnversion N/C) e por inversão de corrente 
(CNIC - Current lnversion N/C). Cada um deles 
terá a sua própria matriz de transmissão ou matriz 
T, ou seja: 

[

TI 
[T] = 

T3 

T2 1 
T4 

A curiosidade deste bloco funcional reside no 
fato dele poder simular dispositivos negativos 
(resisto.res, indutores e capacitores) a partir dos 
correspondentes dispositivos positivos. 

Vamos ilustrar uma aplicação do NIC em 
anular a resistência parasita Rs de uma bobina 
(= indutor) prática. 

O modelo simplificado de circuito de uma 
bobina prática (figura 16) é dado por uma 
resistência série parasítica (= Rs) e por uma auto
indutância série (= Ls). A impedância Zbob de 
uma bobina prática, na freqüência w, é dada por: 

Zbob = Rs + jwLs (11) 

Ls Rs 

o fYYYYYY\'----t I ,... L....-----Ir----v 

FIGURA 16: Modelo Simplificado de uma Bobina Real 

Se inserirmos adequadamente um NIC em 
série com a bobina poderemos anular a sua 

Ya=-
Za 

(9) resistência série parasítica Rs. inicialmente, ava-
(em siemens ou mhos) liamos qual o valordeRs da bobina (em uma ponte 
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RLC, por exemplo). Projetamos o NIC para que onde: 
a sua resistência na porta de saída seja igual à Rs p(t) = potência instantânea total; 
avaliada (só que com sinal negativo). A constante 
K do NIC poderá ser unitária ou não (dependendo p 1 (t) = potência instantânea na porta l -I '; 
do valor encontrado para Rs). 

A título de ilustração vamos supor que K p2(t) = potência Instantânea na porta 2- 2'; 
possa ser unitário. Na porta de entrada· do NIC 
conectamos uma resistência R de valor igual à v i (t) = tensão Instantânea na porta l -I'; 
resistência parasita da bobina (R = Rs) . Desta 
forma, a resistência vista na porta de saída do NIC v2(t) = tensão instantânea na porta 2-2'; 
(= Rout) será dada por: 

Rout = -Rs (12) 

Conectando o NIC em série com a bobina 
teremos uma impedância total Ztot dada por: 

Ztot = - Rs + Zbob = -Rs + Rs + jwLs 
Ztot = jwLs (13) 

Desta maneira, a resistência série parasítica 
da bobina foi anulada pela ação do agente externo 
NIC (ficamos somente com a reatância Indutiva 
XL = wLs). Teoricamente, esta bobina se tornou 
um componente ideal (somente apresentando a 
propriedade de auto-indutância). 

GlRADORES E FDNRS 

A simu laç ão de indutores (bobinas ou 
enrolamentos) é um campo já bem conhecido. Os 
circu itos ativos que realizam indutores são 
chamados giradores (ougyrators, em inglês). Os 
giradores são elementos de duas portas (ou seja, 
quadripólos) não-energéticos (o somatório da 
potência instantânea nas duas portas é 
identicamente nulo para todo o tempo "t") . 

p(t) = P I (t) + p2(t) = zero 

p(t) = vl(t) x il(t) + v2(t) x 
x i2(t) = zero 

( 14) 

(15) 
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il(t) = corrente instantânea na porta l-I'; 

i2(t) = corrente instantânea na porta 2-2'. 

Mostra-se, facilmente, que a potência p(t) é 
nula para todo o tempo "t" para qualquer girador 
ideal (lossLess gyrator). Nos giradores práticos, 
no entanto, sempre ocorrem perdas internas . 

Vejamos agora a demonstração da proprie
dade de não-energeticidade dos giradores ideais . 
Um par de equações que definem o girador ideal é 
dado por: 

i1 (t) = G x v2(t) 
i2(t) = -G x v1 (t) 

(16) 
(17) 

onde "G" é a chamada condutância de giração 
(parâmetro característico deste dispositivo) . A 
constante G é uma condutância sendo, portanto, 
expressa em siemens (simbolizada pela letra S 
maiúscula) ou mhos (M ). 

O girador também pode ser definido a partir 
de sua matriz y (matriz de admitâncias). Temos, 
portanto : 

onde a matriz mais à esquerda é a matriz corrente 
e a matriz mais à direita é a matriz tensão. A 
matriz [y], para um quadripólo (o nosso caso) é 
dada por: 
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[ 

yll 

[y] = 
y21 

Y I 2 ] [ zero G] 

y22 - - G zero 

ou seja: 
y 11 = zero (admitância curto-circuitada de 

entrada) ; 
y 12 = G (admitância curto-circuitada de 

transferência reversa); 
y21 = -G (admitância curto-circuitada de 

transferência direta); 
y22 = zero (admitância curto-circuitada de 

saída) . 
Inicialmente, explicitamos v I (t) a partir da 

equação 17. 

- i2(t) 
vl(t)=---

G 

Calculando o somatório das potências instan
tâneas nas duas portas do girador temos: 

p(t) = vI (t) x i I (t) + v2(t) x i2(t) 

p(t) = 
- i2(t) 

G 
x G x v2(t) + v2(t) x i2(t) 

p(t) = - i2(t) x v2(t) + v2(t) x i2(t) 

d "t" p(t) = zero para to o o tempo (18) 

Desta forma, o girador ideal é um dispositivo 
não-energético. 

A propriedade de giração é também facilmente 
verificada. Manuseando o par de equações 16 e 
17 chegamos à expressão 19. Lembrar que na 
porta de saída de um quadripó lo genérico, as 
referências tensão-corrente não são referências 
associadas. 
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Zin=------ (19) 
Zout X G2 

Se Zout = l/sC (capacitor C) então Zin será 
um indutor escalado pelo recíproco do fator G ao 
quadrado. 

Algumas vezes o par de equações 16 e 17 faz 
uso da chamada resistência de giração 
(simbolizada pela letra k minúscula). Nesse caso, 
a relação entre G e!{ é dada por: 

I 
G=

k 

onde k é medido em ohms. 

(20) 

Se não quisermos especificar se estamos 
atuando com uma condutância de giração (= G) 
ou com uma resistência de giração (= k) 
poderemos utilizar a expressão genérica "relação 
de giro" (simbolizada pela letra grega alpha 
minúscula). 

Genericamente falando, um girador possui 
duas relações de giro (ditas alphal e alpha2). 
Alpha 1 é a relação de giro da porta 1 para a porta 
2. Já alpha2 é a relação de giro da porta 2 para a 
porta 1. 

Em termos de condutâncias de giração 
podemos escrever (para o caso mais geral): 

Gl 1 x [VI 1 
zero v2 [

zero 

- G2 
= 

onde: 
G 1 é a condutância de giração da porta I 

para a porta 2; 
G2 é a condutância de giração da porta 2 

para a porta 1. 
Na maior parte dos casos de interesse prático 

teremos G I = G2 = G. 
Os giradores tanto podem simular indutores 

aterrados (grounded) ou flutuantes (jloating). 
Para simular indutores flutuantes, são empregados 
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dois giradores conectados costa-a-costa 
(back-to-back) . Isto duplica o número de 

amplificadores operacionais usados. 
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G 

~ 
A primeira curiosidade acerca dos 

giradores reside no fato deles só poderem 
ser implementados por meio de circuitos 

ativos e, no entanto, serem dispositivos não
energéticos (conforme já foi previamente 
demonstrado) . 

1 n-----f 2 

1'0----1 I--- -{) 2' 

Não deixa também de ser curioso o fato 
de um determinado circuito poder "transfor

mar" um capacitar em um indutor. 

Um girador de Riordan simula um indutor 
aterrado utilizando dois amplificadores opera
cionais e alguns componentes passivos (capa

citores e resistores) . O indutor simulado recebe o 
nome particular de "indutor ativo RC" ou "indutor 
sintético RC" . Trata-se de uma rede RC com 

retroalimentação (jeedback) . Este circuito 
também permite realizar indutores flutuantes 
(com dois circuitos dispostos na configuração 

back-to-back ou costa-a-costa). Contudo, os 
giradores não se prestam muito bem na 
realização de indutores flutuantes. 

Também é possível simular indutores com 
apenas um único amplificador operacional 
(girador de Orchard e Wilson). 

A simulação de bobinas é muito útil para 
a geração de circuitos equivalentes de redes 

passivas (fi ltros passivos com um grande 

número de indutores, por exemp lo ). 
Infelizmente os indutores simulados somente 
podem ser operados em baixas freqüências (no 

máximo da ordem de dezenas de kHz). Isto limita 
sobremaneira o seu campo de aplicação. 

A figura 17 mostra o símbolo de circuito de 

um girador. Na porta 2-2' conectamos o capacitor 

C. O indutor será lido na porta l-I'. É interessante 

observar que, nesse caso, a porta de saída (porta 

2-2') funciona realmente como se fosse porta de 
entrada (a excitação, que é o capacitor, é inserida 
nos terminais 2-2'). A ;'esposta do circuito (o 

FIGURA 17: Representação Simbólica do Girador 
(Por Condutância) 

lndutor simu lado) aparecerá na porta de entrada 

(entre os terminais l - I') . Trata-se, obviamente, 

tão-somente de uma questão de nomenclatura, sem 
maior relevância prática. 

A figura 18 mostra o símbolo de circuito de 

um girador genérico (com relações de giro alpha1 
e alpha2) . 

1 n-----I 2 

l'[)----I I----{) 2' 

FIGURA 18: Representação Simbólica de um 
Girador Genérico 

A palavra girador era usada antigamente para 
designar os dispositivos giromagnéticos em geral. 
Atualmente, este uso está abandonado pela maior 

parte dos autores. Já no Glossário de Termos 
Técnicos de Telecomunicações Emissão 
Preliminar 1978 (editado pela TELEBRÁS) esta 

observação havia sido feita no verbete "girador". 

Outro dispositivo pouco conhecido é o 
chamado "Resistor Negativo Dependente da 

Freqüência" (RNDF ou FDNR, Frequency-
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Dependent Negative Resistor). O FDNR é 

realizado por meio de um circuito ativo RC 

(FDNR de Bmton, por exemplo). Trata-se de uma 

rede de uma porta sendo, portanto, um bipólo (dois 

pólos ou dois terminais). 

A impedância Z(w) do FDNR é dada por: 

-K 
Z(w)=---- (ohms) (21) 

wxwxC 

Note que Z(w) é real negativo (parte reativa 

nula) e dependente do inverso do quadrado da 

freqüência (w = freqüência angular de excitação 

do circu ito , expressa em radianos ou quilor

radianos por segundo). 

O FDNR é obtido por meio do escalamento 

de um capacitor fixo C pelo fator de escala Kls 

(onde K é uma constante real positiva). Assim 

sendo, no domínio da variável "s" (s = sigma + j 
ômega), temos como válida a tabela número I . 

Impedância Fator Impedância 
de de do Novo 
e Esca la Elemento 

Z(s) := I/se 
K 

Z(s) := 
K --

S S2 X e 

TABELA 1: o FDNR 

Fazendo s = JW (eixo jw) chegamos à 

expressão número 2 1. A figura 19 mostra o 

símbolo de circuito de um FDNR. 

Assim como para o girador, também aqui é 

possível projetar FDNRs que sejam aterradas 

(grounded FDNRs) ou flutuantes (floating 

FDNRs). 

90 

1 GO----~1 

l' • T FIGURA 19: 
Representação 

Simbólica do FDNR 

Existem circuitos integrados (CIs), já dispo

níveis no mercado e letroeletrônico, que possi

bilitam a implementação prática de giradores e de 

FDNRs de acordo com a topologia e com os 

componentes pass ivos que forem conectados 

externamente ao CI. 

INDICAÇÕES PARA LEITURA 

Os assuntos aqui tratados não são facilmente 

encontrados nos livros-texto de Circuitos Elétricos 

a nível de graduação. Dessa forma, será preciso 

realizar uma busca relativamente grande para se 

obter razoável quantidade de informações úteis. 
Textos sobre Síntese e Filtros costumam tratar 

de NICs, geradores e FDNRs na parte de circuitos 

ativos com op-amps. Ver as clássicas referências 

(Daryanani) e (Van Valkenburg). 

Periódicos especializados (estrangeiros) são 

fontes mais ricas em informações. Eu aconselho 

a revista inglesa Electronics World + Wireless 

World e a revista norte-americana IEEE 

Transactions on Circuits and Systems Part I: 
Fundamental Theory And Applications. 

O periódico Electronics Letters também é 

indicado para consulta. 

A leitura dos dois artigos citados no texto é 

fundamental para o bom entendimento dos três 

dispositivos singulares. O 

Vol. XII - Ng 4 - 4g Trimestre de 1995 (~, i 



DESENVOLVIMENTO E TECNOLOGIA 

ESTRANHEZAS DA TEORIA DE CIRCUITOS ELÉTRICOS 

BIBLIOGRAFIA 
CHUA, Leon O. , DESOER, Charles A. e KUH, Ernest S. Lil/.ear and Non Linear Circuits. Singapura, 

McGraw-Hill Book Company, 1987. 
DARYANANI, Gobind. Principles of Aclive Network Synthesis and Design. Singapura, John Wiley & 

Sons. 
FAULKENBERRY, Luces M. An lntroduction To Operational A mplifiers with Linear IC Applications, 2 ll ed, 

EUA, John Wiley & Sons, 1982. 
LAM, Harry Y-F. Analog and Digital Filters . EUA, Prentice-Hall, Inc ., Englewood Cliffs, New Jersey, 

1979. 
Reference Data for Engineers: Radio, Electronics, ComputeI', and Communications. Seventh Edition. Howard 

W. Sams & Co., Inc ., 1985. 
VAN VALKENBURG, M. E. Analog Fiiter Design. Hong-Kong, Holt Saunders lnternational Editions, 

1987. 

ERRATA 

Errata do artigo "Neologismos Tecno-Científicos" publico na última revista C& T (terceiro 
trimestre de 1995). Esta errata somente contempla os erros que poderiam redundar em 
enganos para os leitores. 

NA INTRODUÇÃO 
(1) Gestalt e não gestait 
(2) Edelvais e não edelvals 

NO GLOSSÁRIO 
(1) Craig Reynolds e não Graig Reynolds (em "Bóide") 
(2) "Dois ou mais sinais de saída" e não "um ou mais sinais de Saída" (em "Espliter") 
(3) Excitão e não Excitação (forma variante de éxciton) 
(4) Terno ordenado e não termo ordenado (em "Hipercomplexo) 
(5) "Medição da variação da aceleração de um corpo" e não "medição da aceleração de 
um corpo" (em "Jerque") 
(6) Maglev e não Magiev (em "Levmag") 
(7) Pixel e não Pixei 
(8) Ylem e não Yiem 
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AQUI COMEÇOU TODA HISTÓRIA 
DO EXERCITO BRASILEIRO 

Monte dos Guararapes, histórias de luta e 

Pernambuco, 1648. bravura. Venha para 

Marco da vitória brasileira Pernambuco ver de perto 

sobre os holandeses e o Forte do Brum, o Forte 

marco da .construção da das Cinco Pontas, o 

nacionalidade. Em fortes, Recife antigo, 

museus e campos de as casas de OI inda 

batalha, é possível e muito mais. Não 

conhecer em Pernambuco é apenas uma 

um pouco de tudo que oportunidade turística. 

foi e é o Exército É uma oportunidade 

brasileiro. Viajar por histórica. 
PERNAMBUCO 
GOVERNO DE TODOS 




