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ED.ITORIAL 

fi 
o dia en1. que este editorial está sendo escrito comemora-se o Dia do Professor. No Brasil, pelo 
menos, estafe.staocorrejustamente no último trimestre d .. O ano. escolm;; mais tm.1 pouco, por
tanto, alunos e professores, estaremos todos emférias. Vale a pena, antes de apresentarmos as 

pil avras de encerramento demais um ano da nossa RMCT, fazer algumas considerações sobre o 
papel do Mestre. 

Para a maiorpade dos leigos- e, infelizmente, para uma certa parte dospróprios professores . 
- a tarefa do Mestre consiste apenas em transmitir aos seus discentes um conjunto de conhecimentos; 
mais: espera-se, que esse conjunto contenha o mâior número de elementos possível, e que a pessoa que 
os transmite conheça profundamente, um por um, . todos esses. elementos. Se, ao terminar a aula, o 
professorfez tudo isso, podeú'para casa df!scansm; e depois donnircoma consciência tranqüila. 

Este é um bom exemplo de como uma verdade incompleta pode ser às vezes tão ou mais 
prejudicial quanto uma in verdade. 

É acaciananente óbvio que uma aula' é transmissão de conhecimentos. Entretanto, ela é de 
fato muito mais que isso, porquanto, goste ou não goste, queira ou não queira, todo professor é defato 
um educador. Pode ser um péssimo educado I; mas será sempre um educador. Este fato confere a nós 
professores uma terrível responsabilidade, nem sempre suspeitada pelos outros, isto é: os leigos, e até 
mesmo por muitosde nós, os mestres, quando nos preocupamos apen:asem sermos urnafonte repleta 
de conhecimentos especializados. 

Ocorre que os frutos da educação. demoram a ser colhidos; é em um distante futuro que os 
nossos alunos de hoje vão mostrar ao mundo exterior se eles são meros especialistas em: eletrônica, 
cartografia, ciências dos materiais, constrl{ção civil, computação, química, telecomunicações, mecâ
nica industrial, eletricidade, - ou. cidadãos conscientes dopapel que devem representar no drama da 
sociedade dos homens. Aquelas exigências feitas aos discentes quanto à pontualidade, ao silêncio, ao 
respeito, enfim, dentro de uma sala de aula; aquelas outras contínuas exigências feitas quanto aos 
projetos defim de curso bem feitos aos relatórios bem escritos : tudo isso não são coisas mesquinhas, 
como pode parecer àqueles que nunca refletiram sobre a importância dospequenos hábitos. Em para
lelo, é neces.~ário lembrar (l boa apresentação: o traje discreto porém arrumados boa postura (no 
sentido correto desta palavra e não naquele infelizmente usado como sinônimo de atitude); lembrar 
ainda o entus;asmocom sua matéria e com o ato de ministrá-la- enfim: tudo o que se espera de um 
professor que o seja por vocação. 

Bem a propósito; transcrevemosaseguir um trecho da alocução feita pelo Professor Ronaldo 
Sérgio de Biasi, Decano do Instituto Militar de Engenharia, aos discentes daquela Casa· de Ensino, 
por ocasião da comemoração do Dia do Mestre: 

(( A meu ver, a coisa mais importante que podem fazer para garantir o futuro é resistir à 
tentação de serem pragmáticos Isso pode parecer paradoxal, mas tem uma explicação lógica. Em 
momento como este, sobrevivem apenas os melhores. E os melhores não são os pragmáticos, não 
são aqueles que permanecem com os pés firmemente plantados no chão, mas sem enxergar um 
palmo adiante do nariz; não são aqueles que se interessam apenas por obter boas notas " não aque
les que optam por uma especialidade não por vocação, mas por acreditar que ela lhes proporcionará 
melhores oportunidades de obter uma vaga no mercado de trabalho. Assim, o conselho que gostaria 
de lhes dar neste Dia do Mestre é o seguinte: não deixem morrer a chama que os trouxe a esta 
instituição de ensino, uma das melhores do Brasil Se pros~eguirem seus estudos motivados porum 
legítimo desejo de aprender e pela vontade de ajudar nosso país, tenho certeza de que, além do 
prazer do conhecimento e da satisfação do dever cumprido, serão recompensados por um grande 
sucesso na carreira que escolheram." 

Coincide com'o términ.o do anoletivo a' época Natalina. É, pois, umaexceleiUe oportunidade 
para refletirmos sobre a importância das coisas pequenas e silenciosas, sem grandes brilhos, sem 
grandes aparatos, como as que estão subjacentes ao misterioso, ao necessárioprocesso educativo. ' 

Comtaísreflexões, deixamosaquí nossos agradecimentos a todos os nossos leitores, amigos e 
colaboradores, desejando a todos um I 999 de muitos fazeresprodutivos e muitos agires inspirados. 
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PESQUISA 

Um novo esquema de recepção MLSE 
adaptativo aplicado a canais rádio móveis 

Juraci R Galdino e Ernesto L. Pinto* 

RESUMO 

Neste artigo são abordadas técnicas de recepção de seqüências de símbolos 
adaptativas baseadas no critério de máxima verossimilhança e que empregam o 

princípio do processamento por percurso sobrevivente (maximllm-likelihood 
sequence estimation llsing per survivor processing - MLSE-PSP) [1]. Propõe-se 

um novo esquema de recepção MLSE-PSP utilizando filtro de Kalman (FK) com 
modelo auto-regressivo de segunda ordem (AR(2)) para o canal de comunicação. 
O esquema proposto é avaliado e comparado com outros esquemas de recepção 
MLSE-PSP mediante simulação computacional. As simulações são realizadas 

adotando-se modelos de canais com desvanecimento rápido e seletivo em 
freqüência. Os resultados de simulação indicam que a estrutura de recepção 
proposta apresenta uma excepcional melhoria de desempenho em relação às 

demais estratégias avaliadas. 

1. INTRODUÇÃO 

T
écniCas de recepção MLSE adap
tativas que empregam o princípio 
do processamento por percurso so

brevivente (PSP) têm sido alvo de grande 
interesse da comunidade internacional [1 -
5], devido aos bons desempenhos apresen-

* Departamento de Engenharia Elétrica - DE/3 - IME 

tados por estas técnicas em relação aos 
esquemas MLSE que não adotam o PSP 
[6], principalmente em presença de canais 
com desvanecimento rápido e seletivo em 
freqüência. 

Nos esquemas de recepção MLSE 
adaptativos, os símbolos detectados são 
utilizados para acompanhar a l:esposta 
impulsionaI (RI) do canal. Nessa estra
tégia de recepção, uma pequena seqüên-
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cia de símbolos detectada erroneamente pode desencadear o surgimento de uma enorme 
quantidade de símbolos errados, ocasionando a perda de acompanhamento da RI do ca
nal. A técnica comumente empregada para minimizar este problema propõe a transmi s
são da informação em blocos delimitados por uma seqüência previamente estabelecida, 
denominada seqüência de treinamento. Nos períodos de treinamento o receptor obtém 
uma nova estimativa da RI do canal. Esta abordagem, apesar de produzir bons resulta
dos, reduz a vazão do sistema de transmissão. Além disso , em aplicações que envolvem 
canais com desvanecimento rápido tem sido observado o efeito de probabilidade de erro 
irredutível em receptores deste tipo [6]. 

A fim de tentar contornar este problema, muitas técnicas de recepção MLSE têm sido 
propostas, destacando-se dentre elas o esquema de recepção MLSE-PSP [I], o qual considera 
um conjunto de estimativas de canal, ao contrário das técnicas MLSE convencionais, que 
utilizam apenas uma estimativa. Por este e outros motivos que serão discutidos na próxima 
seção, os receptores MLSE-PSP apresentam um desempenho superior às técnicas MLSE 
convencionais. No entanto, resultados de simulação ainda indicam a presença de taxa de erro 
irredutível para canais com desvanecimento rápido [7]. I 

Para projetar receptores de seqüências de símbolos eficientes em canais rapidamente 
variantes com o tempo é preciso adotar um esquema de filtragem adaptativa robusto a erros 1 
ocorridos na detecção dos símbolos. Uma forma de obter tal robustez é empregar esquemas 
de filtragem que utilizem informações sobre o canal, como por exemplo, o seu modelo esta-
tístico. Esta estratégia pode ser adotada nos esquemas de filtragem baseados no FK, ao passo 
que não pode ser considerada nos esquemas que se baseiam nos algoritmos LMS e RLS . 
Portanto, é razoável esperar que os receptores MLSE-PSP que empregam o FK apresentem 
desempenho superior ao dos receptores que utilizam o LMS ou o RLS [13]. 

Com base nesta expectativa, alguns artigos propõem usar o FK na estrutura de recep
ção MLSE-PSP com o processo AR(1) modelando o canal de comunicação [2,3]. A opção 
pelo modelo AR(1) é motivada por questões de simplicidade computacional, sem, no entan
to, considerar critérios de ajuste estatístico entre este modelo e os modelos irracionais que 
têm sido propostos para caracterizar o canal de comunicação móvel. O esquema de recepção 
MLSE-PSP empregando o FK com modelo AR(1) para o canal de comunicação é aqui deno
tado por PSP-FK(1). 

Apesar do processo AR(1) ter sido proposto para modelar o canal de comunicação 
móvel, em [8] foi mostrado que este processo apresenta erros de predição elevados, não 
sendo adequado para modelar a evolução no tempo da RI do canal de comunicação. Além 
disso, em [8] foi verificado que, dentre os modelos autoregressivos o AR(2) é o mais adequa
do para prever t'ais variações. Com base nesses resultados, aqui propõe-se utilizar o FK no 
esquema de recepção MLSE-PSP, adotando-se o modelo AR(2) para o canal de comunica
ção. Esta estratégia de recepção, doravante denominada PSP-FK(2), é avaliada mediante si
mulação computacional e o seu desempenho é comparado com os da técnicas de recepção 
PSP-FK(1) e PSP-LMS I 

. 

I os resultados de simulação aqui apresentados referentes ao esquema de recepção PSP-FK(2) foram inicialmente publicados em 171 e 191. 
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o restante deste trabalho é organizado como segue. Na seção II são apresentados de 
forma sucinta os esquemas básicos de recepção MLSE. Na seção III é apresentado o sistema 
simulado, na seção IV são apresentados os resultados das simulações e, por fim, na seção V 
são apresentadas as conclusões do trabalho. 

2. ESQUEMAS DE RECEPÇÃO MLSE 

Um esquema de recepção baseado em estimação de seqüência de símbolos escolhe 
dentre as possíveis seqüências aquela que otimiza uma função associada ao critério de deci
são adotado. Um critério muito utilizado para estabelecer a função a ser otimizada é o de 
máxima verosimilhança (Maximll1n Likelihood - ML). Admitindo-se a transmissão de se
qüências igualmente prováveis, o critério ML eqüivale ao de mínima probabilidade de erro. 
Esquemas de recepção de seqüência que adotam este critério são denominados MLSE. 

O critério MLSE para canal conhecido e ruído branco aditivo Gaussiano pode ser 
implementado de forma eficiente pelo algoritmo de Viterbi (AV) [6], o qual obtém a seqüên
cia ótima realizando busca iterativa sobre uma estrutura em treliça. Malgrado o esquema 
MLSE ser eminentemente de decisão de seqüência, a sua implementação através do AV, 
permite, com alta probabilidade, a obtenção da seqüência MLsímbolo a símbolo, apenas com 
um pequeno retardo de decisão. 

Para implementar o critério MLSE é preciso conhecer a RI do canal de comunicação. 
Infelizmente, muitas das vezes a RI do canal é desconheCida e variante no tempo. A solução 
tradicional para este problema utiliza uma seqüência de treinamento para obter a estimativa 
da RI do canal. Se o canal é variante com o tempo, adota-se um esquema adaptativo para 
atualizar a estimativa da RI durante o processo de recepção. Estes esquemas são denomina
dos MLSE adaptativos. Deve-se notar que, neste caso, tem-se um problema de estimação 
conjunta da RI do canal e da seqüência de símbolos. 

Diversos esquemas de recepção MLSE adaptativos têm sido sugeridos na literatura. 
Eles podem ser enquadrados em duas categorias básicas: MLSE adotando-se detecção direta 
(MLSE-DD) e MLSE-PSP. Estes dois esquemas são discutidos a seguir. 

No esquema de recepção MLSE-DD (Figura 1) os símbolos detectados pelo AV com 
um determinado atraso são utilizados por um filtro adaptativo para acompanhar as mudanças 

Figura 1- Diagrama de bloco 
do MLSE convencional 

r[k] 

Retardo 
q 
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da RI do canal [6]. Alguns destes esquemas adotam preditores para compensar o retardo na 
estimativa da RI do canal. Apesar desse procedimento ser bastante simples, o atraso na detecção 
dos símbolos pode ocasionar perda de acompanhamento, principalmente para canais com 
desvanecimento rápido. A perda de acompanhamento do canal, por sua vez, prejudica as 
futuras detecções e isto pode provocar o efeito indesejável de propagação do erro. 

Por outro lado, no esquema de recepção MLSE-PSP (Figura 2), a cada estado na 
treliça é associado um estimador de canal. Desta forma, as seqüências de dados que estão 
atreladas aos estados da treliça (seqüências sobreviventes) são utilizadas pelos vários 
estimadores de canal. Admitindo-se que, dentre estas seqüências sobreviventes, existe uma 
que aproxime a verdadeira (provavelmente a seqüência ML), haverá uma estimativa de canal 
sendo comela atualizada, e sem retardo. No final da recepção do bloco de informação espe
ra-se que, com alta probabilidade, estejam vinculados ao estado escolhido a estimativa de 
canal e a seqüência de símbolo que aproximem a solução do problema ML conjunto. 

A técnica PSP permite resolver o problema do retardo inerente ao modo de recepção 
MLSE-DD, proporcionando um melhor desempenho, principalmente em presença de canais 
com desvanecimento rápido. Contudo, isto é obtido com grande aumento de complexidade. 
Ao invés de um filtro adaptativo, utiliza-se um banco de filtros e, dependendo da memória do 
canal e da constelação de símbolos adotada, a técnica pode ser extremamente complexa. 

T 

Receptor MLSE-PSP 

I L-_ . __ ______ . ______ _______ __ . __ ________ _ 

Figura 2 - Sistema de Transmissão com Receptor MLSE-PSP 

3. O SISTEMA SIMULADO 

o modelo em banda básica do sistema simulado é equivalente ao mostrado na Figura 
2, onde a seqüência {IJ representa a informação transmitida, ll(t) representa uma função 
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amostra do ruído, que é modelado como um processo Gaussiano complexo com média nula, 
z(t) é o sinal em banda básica na entrada do receptor, {r,,} é a seqüência amostrada na taxa de 
símbolo (lff) e, finalmente, { I"J representa a estimativa de {In}' 

Foi adotado um modulador QPSK com taxa de símbolo igual a 24,3 Kbaud. Os filtros 
do transmissor e do receptor são casados e possuem RI do tipo coseno levantado, com fator 
de excesso de faixa (roll-off) igual a 50%. Supondo-se perfeito sincronismo entre o receptor 
e transmissor, a interferência entre símbolos presente na seqüência rn deve-se unicamente à 
ação dispersiva do canal [6]. A variância do ruído é ajustada de acordo com a razão sinal 
ruído (RSR) desejada, a qual é expressa pela razão entre a energia do bit (E

b
) e a densidade 

espectral de potência do ruído (No)' 

Admite-se que os símbolos são transmitidos em blocos delimitados por seqüências de 
treinamento e possuem comprimento BL. O desempenho dos esquemas de recepção é avali
ado considerando-se vários valores de BL. 

O canal de comunicação é simulado com base no modelo WSS-US ("Wide Sense 
Stationary - Uncorrelated Scattering"), adotando-se um perfil de atrasos discreto, com raios 
espaçados de um intervalo de símbolo. Os raios são modelados por processos complexos 
Gaussianos com média nula, estatisticamente independentes . Os espectros desses processos 
são obtidos a partir do espectro Doppler desejado. A RI do canal de comunicação foi simula
da pela técnica de Monte Carlo decrita em [11]. 

4. RESULTADOS DAS SIMULAÇÕES 

Nesta seção são apresentados os resultados da avaliação de desempenho das técnicas 
de recepção PSP-FK(l), PSP-LMS e PSP-FK(2), obtidos por simulação de Monte Carlo, 
considerando-se uma massa de dados de 106 símbolos QPSK dividida em blocos de BL sím
bolos . 

Os parâmetros de desempenho adotados são a taxa de erro de bit (BER) e o erro médio 
quadrático (EMQ) na estimação da RI do canal. Várias simulações foram realizadas, varian
do-se a RSR e o máximo desvio Doppler (f

D
). Em todos os casos adotou-se um perfil Doppler 

com forinato similar ao espectro de Jakes [12] e perfil de retardo contendo 3 raios. 

As curvas de BER obtidas, para valores de f
D 

iguais a 50, 100 e 200 Hz são mostradas 
nas figuras 3,4 e 5. Como estamos interessados em avaliar apenas a capacidade de acompa
nhamento da RI do canal de comunicação, o receptor é inicializado com a RI verdadeira, 
simulando-se, portanto, um treinamento perfeito. A sensibilidade do desempenho destes re
ceptores a incertezas nas estimativas iniciais da RI do canal será abordada em um trabalho 
subsequente. 

Para f
D 

= 50 Hz (Figura 3), os resultados indicam que os três esquemas de recepção 
apresentam desempenhos similares, evidenciando-se apenas uma pequena superioridade do 
esquema de recepção PSP-FK(2). Observamos também que o esquema de recepção PSP
FK( I) é o que apresenta pior desempenho. 
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Figura 3 - BER x RSR para f
D
=50Hz. 

(a) BL=100, (b) BL=1000 e (c) BL=10000. 

À medida que o valor de f
D 

ou o de BL é aumentado (Figura 4 e Figura 5), os esquemas 
de recepção PSP-LMS e PSP-FK(1) apresentam uma sensível degradação de desempenho, 
surgindo inclusive o efeito de taxa de erro irredutível. Por outro lado, o esquema de recepção 
PSP-FK(2) mantém o seu desempenho praticamente inalterado. 

10 

1~~----------~ 1~~----------~ 
'. 

10.5 L-__________ -.J 

O 

10.5 L-__________ -.J 

O 50 
(c) 

Figura 4. BER x RSR para f
D 

= 100Hz. 

(a) BL=100, BL=1000 e (c) BL=10000. 
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Figura 5. BER x RSR para fo=200Hz. 

(a) BL=100, (b) BL=1000 e (c) BL=10000. 

A Figura 6 apresenta as curvas de EMQ produzidas pelo 3 esquemas, para f
D 
= 200 Hz, 

RSR=40dB e BL = 10.000 símbolos. Os resultados indicam que o esquema de recepção PSP
FK(2) apresenta uma baixa variância de estimação e excepcional capacidade de acompanha
mento da RI do canal. As outras duas técnicas de recepção apresentam rápida perda de acom
panhamento da RI do canal com o passar do tempo. 

Legenda: 
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Figura 6 - EMO para fo=200Hz e RSR = 40dB. 
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À luz dos resultados apresentados, verifica-se que a perda de acompanhamento é cau
sada pelas rápidas flutuações do canal e pelos erros ocorridos no algoritmo de busca. Estes 
fatores tornam-se mais intensos à medida que se aumenta o valor de BL. Isto justifica a 
degradação de desempenho dos receptores PSP-LMS e PSP-FK(1) com o aumento de BL e 
as excepcionais curvas de BER do PSP-FK(2). 

No caso dos receptores PSP-FK(1) e PSP-LMS, a perda de acompanhamento da RI do 
canal cria a necessidade de se transmitir a informação em pequenos blocos, entre os quais o 
receptor obtém nova estimativa de canal mediante uso de seqüência de treinamento. Por 
outro lado, verificamos que o esquema de recepção PSP-FK(2) pode dispensar o uso de fases 
de treinamento durante o período de recepção da informação, desde que o receptor disponha 
da RI correta no início da recepção. Desta forma, pode ser obtido um significativo aumento 
na vazão do sistema de transmissão. 

4. CONCLUSÕES 

Neste trabalho foram abordados alguns esquemas de recepção MLSE-PSP aplicados a 
canais de comunicação móveis, especialmente aqueles caracterizados pelo efeito de desvane
cimento rápido e seletivo em freqüência. O desempenho dos esquemas de recepção foi avaliado 
mediante simulação computacional pela técnica de Monte Carlo. 

Dentre os blocos que compõem um receptor MLSE-PSP, especial atenção foi dedica
da à escolha do algoritmo de filtragem adaptativa. Nesse sentido, dois algoritmos foram con
siderados: o filtro de Kalman. e o LMS. No caso do filtro de Kalman considerou-se a utiliza
ção dos modelos AR( 1) e AR(2) associados à dinâmica do canal de comunicação. Os resulta
dos obtidos permitem enumerar algumas conclusões importantes: 

12 

• o receptor PSP-FK(1) apresenta um desempenho comparável ao do esquema de re
cepção PSP-LMS. Observou-se uma pequena melhoria apenas nos casos em que 
utilizou-se valores elevados para a RSR e para o máximo desvio Doppler. Isto se 
justifica pela pobre parametrização do canal obtida com o uso do modelo AR( 1), 
conforme discutido em [8]; 

• em todas as simulações realizadas o esquema de recepção PSP-FK(2) apresenta uma 
significativa redução da taxa de erro em comparação com os outros dois esquemas 
de recepção avaliados. Em toda a faixa de desvio Doppler considerada não foi ob
servado o efeito de taxa de erro irredutível, um problema típico das demais técnicas 
de recepção aplicadas a canais com desvanecimento rápido; 

• mesmo quando se aumenta o tamanho do bloco de informação, o esquema de recep
ção PSP-FK(2) obtém e mantém a estimativa da RI do canal com pequena variância. 
Isto explica as excepcionais características das curvas de BER obtidas com este 
esquema de recepção, as quais indicam que é possível dispensar novas fases de 
treinamento durante o processo de recepção. 

REVISTA MILITAR DE CIÊNCIA E T E C N O L O G I A I':: ~ I' 



UM NOVO ESQUEMA DE RECEPÇÃO MLSE-PSP APLICADO A CANAIS MÓVEIS 

Os esquemas de recepção PSP-LMS e PSP-FK( 1) apresentam desempenho satisfatórios 
quando são adotados pequenos blocos de informação e um valor relativamente baixo para o 
máximo desvio Doppler (50Hz). À medida que a intensidade do efeito Doppler aumenta, 
verifica-se uma sensível degradação de desempenho, associado à perda de acompanhamento 
da RI do canal. 

Os resultados obtidos evidenciam a importância da escolha adequada do esquema de 
filtragem adaptativa. Esquemas que possuem pouca robustez a erros ocorridos na saída do 
algoritmo de busca e elevada variância de acompanhamento não são adequados para a aplica
ção em questão. 

Malgrado o excepcional desempenho obtido pelo esquema de recepção proposto (PSP
FK(2)) em relação aos demais esquemas avaliados, este receptor possui complexidade 
computacional bem superior aos outros. Em [10] são investigadas alternativas para se obter 
redução na complexidade do esquema proposto, com pouca degradação de desempenho. 
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Errata 

No artigo "Uma Fórmula Simples para o Cálculo da Altura de Antenas de 
Microondas" - C&T - VoI. XV - 32 Trim/98 - pág.81- do Engenheiro Marcello 
Praça Gomes da Silva a fórmula coneta é: 

e não 

RF, =17,3 x .-Y d::' 

-Y 
di xd2 

Dh= 
dxf 

como está na revista. 

( 2 ) 

( 2 ) 
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A Análise do Espectro Singular 

Carlos Dias Maciel* ** 
Wagner Coelho de Albuquerque Pereira* 

RESUMO 

O presente trabalho mostra uma nova abordagem da técnica de Componentes 
Principais. Essa nova abordagem procura extrair informações de periodicidade . 
do sinal em estudo de forma que se possa realizar uma decomposição do sinal 

original em diversos sub-espaços com 
propriedades bem definidas. 

INTRODUÇÃO 

A Análise do Espectro Singular - SSA 
(SingularSpectrumAnalysis) é um 
método usado em processamento 

de sinais digitais que é projetado para se 
extrair a máxima quantidade possível de 
informações de uma série temporal 
pequena e ruidosa sem o conhecimento da 
dinâmica por detrás do sistema físico. 

O método é uma forma de análise 
de Componentes Principais no domínio do 
tempo, procurando descrever a varia-

• Programa de Engenharia Biomédica - COPPE/UFRJ. 
•• Centro Univ. Mocyr S. Bastos - RJ. 

bilidade de uma série em termos de sua 
estrutura de covariância. 

Um exemplo do uso da SSA é na 
análise do sinal irradiado por um navio em 
movimento captado por um sistema sonar 
passivo. Este sinal é composto basicamente 
de ruídos gerados pelas máquinas deste navio 
e pela cavitação de seu hélice. O espectro 
deste sinal pode ser descrito como uma série 
de linhas espectrais, devidas principalmente 
às máquinas, sobrepondo-se a um espectro 
contínuo dominado pejo ruído de cavitação 
do hélice e ruído do ambiente. 

A SSA poder ser usada, neste cenário 
descrito para: 
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1. identificar e extrair componentes periódicas ou quase-periódicas; 

2. identificar e extrair variabilidades de baixa-freqüência e tendências; 

3. estimar o espectro das componentes discretas e contínuas. 

o significado de termo "espectro de singularidade" vem da análise de sistemas dinâ
micos e é representado pelo gráfico dos autovalores {Àk} da matriz de covariância ordenados 
de forma decrescente. As formulas que serão apresentadas são aplicações do teorema da 
expansão bio-ortogonal Karhunen-Loeve (KL) que é muito utilizada para compressão de 
informações e melhoria da relação sinal/ruído. 

O presente trabalho é composto das seguintes partes: uma revisão teórica onde se 
pretende apresentar a natureza da decomposição espectral, o espectro singular, simulação, e 
discussão e conclusão. 

REVISÃO TEÓRICA 

Os processos de estimação de freqüências para senoides somadas à ruído branco é um 
problema clássico em estimação espectral. Começando pela análise por DFf (Discrete Fourier 
Transfonn) muitos métodos foram propostos baseados em abordagens paramétricas. Para um 
pequeno número de dados amostrados, todos os métodos paramétricos fornecem uma melhor 
solução que os métodos baseados em DFf, embora em cenários de baixa relação sinal-ruído 
os métodos paramétricos muitas vezes falhem. 

O processo apresentado é robusto em baixos valores de relação sinal-ruído com 
resultados comparados aos demais métodos existentes, JOHNSON, (1982). Esse algoritmo é 
baseado na modelagem de dados usando a separação do sinal em um sub-espaço de sinais e 
ruído. 

O espectro de singularidades 

A SSA é um método de análise de dados aleatórios baseado na técnica de Componentes 
Principais (CP). A análise clássica de CP, [BROOMHEAD & KING (1986), é usada em séries 
temporais fornecendo as coordenadas da seqüência com respeito a uma nova base ortogonal 
(Ek, I:=:; k :=:; M) conhecida como EOF's (empirical orthogonalfunction): 

E{E iEj}-"l·S: ·· l<·<Ml<·<M - /\'1 u 1J ' - I - , - J - , eq . 1 

onde E{ .} é o operador valor esperado; 

P são vetores colunas. 

Os autovalores Àk são não negativos para o caso de estacionariedade dos dados de 
entrada e a fórmula de decomposição espectral assegura que: 
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eq. 2 

onde Rx é a matriz de correlação da seqüência x; 

T indica o transposto do vetor; 

M ordem da matriz de correlação. 

As Componentes Principais fornecem uma representação para a série temporal em 
seu novo sistema de coordenadas cuja principal característica é possuir a maior parte de sua 
informação representada ao longo das p primeiras coordenadas (p<M) . Uma interpretação 

geométrica para o conjunto {(Àk, P), 1::::; k ::::; M } é a representação de uma elipsoide M

dimensional com os vetores Ek informando a direção do eixo, e os valores Àk o comprimento 
dos eixos principais do elipsoide. 

Os vetores P são os autovetores da matriz de covariância da seqüência Xi' Para uma 
série escalar de valores denotados por Xi' i 1::::; i ::::; N, a expansão é equivalente a 

M 
" k k Xj+j = L"a jE j, l::::;j ::::;M. eq . 3 

k=l 

Os coeficientes de projeção a\ são chamados de CP da série x. 
A estrutura da matriz de covariância Rx é Toeplitz para os casos de estacionariedade e 

próxima a Toeplitz para quasi-estacionarie-dade. Nestes casos, as EOF's são ortogonais e 
seus autovetores são simétricos ou anti-simétricos com respeito a MI2 . Esses resultados são 
condições vindas da estacionariedade dos dados, embora o processo seja robusto à falta desta. 
O processo de CP é baseado na decomposição KL que não necessita da estacionariedade dos 
dados. 

VAUTARD & GHIL (1989) mostraram que uma componente periódica somada ax, é 
geralmente caracterizada por autovalores aos pares . Assim uma componente periódica na 
série temporal (ou linha espectral) será representada por duas EOF's com autovalores próximos. 
Tipicamente, duas EOF's são necessárias para se extrair o modulo e fase de cada componente 
periódica. Desta forma, a SSA divide entre os dois autovalores correspondentes a energia do 
processo. VAUTARD & GHIL (1989) usaram a SSA para predizer se esses valores eram 
próximos e extrair possíveis componentes periódicas em uma decomposição do sinal em 
estudo. 

Um cuidado adicional são com os erros oriundos da solução numérica para o cálculo 
dos autovalores. Este pode levar a autovalores praticamente iguais em estlUturas não-periódicas. 
No lUído branco, p. ex., todas as componentes possuem autovalores pequenos e estatisticamente 
indistintos. Desta forma, devem ser adotados cirtérios para indicar os autovalores 
correlacionados a estruturas periódicas . 

Vol . XV - NQ 4 - 4Q Trimestre de 1998 17 



PESQUISA 

A estimação da ordem M 

o principal problema em determinar a dimensão M adequada é que dois parâmetros 

estão envolvidos 1:
s 

(período de amostragem) e 1:w (tamanho da janela). Considera-se um 

conjunto de N amostras da série contínua amostrada com período 1:
s 

e contaminada com um 

ruído branco w(t) com variância a,}. Assume-se que N é grande o suficiente para fornecer 

uma boa estimativa da matriz Rx do processo x. 
De acordo com as referências [BROOMHEAD & KING, 1986; VAUTARD & GHIL, 

1989], a matriz de covariância para a série discreta é dada por: 

R = R(T) + R(w) 
x 

eq.4 

onde R(T) é a matriz de covariância real ou intrinseca do sinal amostrado e R(w) é a matriz 
diagonal de ruído com elementos a,} . Os autovalores estimados para esse problema são: 

À = À (T ) + (l/M)a 2 
k k ' W 

eq. 5 

onde Àk(T) representa a estimativa real de autovalor para o sinal amostrado, convergindo para 
um autovalor do sinal contínuo assim que M tende para infinito, mantendo 1: fixo, M=1: 11:. 

s w s 

Como Àk (T) só depende do sinal, a estimativa de {Àk} , k = 1, 2, .. . , M fica polarizada pela 
componente de ruído. Pela eq. 5 o nível de ruído ocorre em aw

2/M e depende do período de 
amostragem 1:

s 
para uma janela fixa de comprimento 1:w' 

Observa-se com isso, que o número de autovalores significantes também depende do 
período de amostragem. Reduzindo o período de amostragem, mantendo um 1:w fixo, resulta 
em uma quantidade maior de autovalores acima do nível de ruído. 

Na prática, os dados não devem ser amostrados a taxas elevadas pois existe uma 
escala de tempo abaixo da qual o ruído não é descorrelacionado. 

Considerando que 1:
s 
está fixo e as amostras das diversas medidas sucessivas 

disponíveis, o problema então se reduz à escolha de 1:w' ou de forma equivalente, a de M. O 
período de amostragem 1:

s 
e o tempo total da série temporal N1:

s 
impõem limites na largura de 

banda do sinal disponível para a análise. 

Se M é um valor muito pequeno, uma resolução grosseira pode fazer com que diversos 
picos em uma região do espectro de x se unam. Por outro lado, quando existir uma oscilação 
intermitente, representada como um pico largo, valores grandes de M (alta resolução) irão 
dividir esse pico em muitas componentes de freqüências vizinhas . 

Denota-se o vetor -P(f) à Transformada de Fourier reduzida de Ek, ou seja: 

eq. 6 
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A expressão -Ek(f) é também a função de resposta de um filtro transformando x em 
sua kés ima Pc. -P(f) é uma soma de funções periódicas de freqüência f com períodos 1, 1/2, 11 
3, ... , 11M. Desta forma, a resolução espectral é 11M. 

A equação eq. 6 também mostra que os filtros são incapazes de isolar picos com 
freqüência inferior a 11M, ou seja, períodos maiores que M. Dado um pico no espectro de 
potência P)f) de x - com densidade espectral máxima em fo e largura 2of, o valor de M que 
melhor indicará o processo é relacionado pela expressão abaixo: 

1 1 
-<M<
fo - - 20f eq. 7 

o tamanho da janela deve ser escolhido entre o período da oscilação (fo) e o tempo 
médio da sua duração. Na prática, esses valores não podem ser estimados a priori mas o SSA 
terá sucesso em isolar oscilações intermitentes com valores tipicamente na faixa de (M/S, 
M) . Uma limitação do processo é que so podem ser separadas freqüências se o pico esta 
separado de mais de 11M. 

Do ponto de vista espectral, as EOF's cOlTespondem a filtros de média móvel 
adaptativos com os dados de entrada. O espectro de potência P k(f) das Componentes Princiapis 
(ak) é: 

eq. 8 

O valor de P k(f) poderá ser re-escrito para qualquer freqüência f, como a soma dos 
espectros das componentes principais é idêntica ao espectro de potencia da série x, ou seja: 

eq. 9 

essa expressão fornece uma informação importante de espectros empilhados (stack espectra) 
pela soma das contribuições das diversas componentes principais. 

As restrições de ortogonalidade do problema fornecem a identidade 

1 M 2 
1 = - L 1- Ek(OI 

M k:=l 
eq.lO 

SIMULAÇÃO 

O algoritmo será testado com o somatório de duas cossenoides e ruído gaussiano 
como descrito pelas equações abaixo: 

Vol. xv - N.2 4 - 4.2 Trime stre de 1998 

eq. ll 

eq. 12 

19 



PESQUISA 

onde: w (i) = ruído branco gaussiano com variância 0"2 e média zero; 
n 

º1 = (2/20)rc e º 2 = (217)rc 

As variâncias do ruído gaussiano para os casos de testes serão adotadas como sendo 
(Figura 2): a) 0"2 = 0,5; b) 0"2 = 2 ,5; c) 0"2 = 4,5; d.) 0"2 = 6,5. Para cada análise, o processamento 
será realizado com 150 pontos. As dimensões para a análise de SSA são com M=20 e M= 40. 

A Figura 3 representa os autovalores ordenados de forma decrescente de amplitude. 
Podem ser observados dois pares de autovalores indicando duas possíveis oscilações no sistema 
em estudo. 

A Figura 4 mostra os autovalores reordenados no eixo x pela freqüência máxima do 
espectro reduzido do autovetor associado. As freqüências apresentadas no eixo x correspondem 
a uma conversão de 1I2rc para as freqüências originais da simulação. 

Observa-se na Figura 4 que os sinais significativos estão acima do platô fornecido 
pela maior parte dos autovalores. Os pares de autovalores além de se aproximarem em 
amplitude possuem freqüências próximas . Este é um forte indicativo de comportamento 
periódico no sinal em estudo. 

Um problema adicional é determinar a quantidade de autovalores significativos sem o 
conhecimento prévio dos sinais em estudo. Observa-se nas Figura 4 que a medida que os 
sinais ficam mais ruidosos a distinção entre sinais e ruídos fica mais dificil. 

Therrien (1992) cita o trabalho de Wax e Kailath que desenvolveram a formulação da 
Critério de Informação de Akaike (Akaike lnformation Criterion - AIC) e da Comprimento 
Descritivo Mínimo (Minimum Description Lengtl~ - MDL) aplicável ao problema. No contexto 
do problema de sinais imersos em ruído, esses critérios podem ser explicitos nas seguintes 
expressões : 

AIC(p) = -2N(M-p)ln(p(p»+2P(2M-p) 

MDL(p)=-N(M-p)ln(p(p»+P(2M-p)ln(N)/2 

onde: N é o número de dados 

eq. 13 

eq.14 

M é o número total de autovalores p é a quantidade de autovalores significantes 
p(p) é o quociente entre a média geometrica e aritmética dos autovalores (eq. 15) 

p(p) = "I "I "I % (/\'p+l + /\'p+2 +-. +/\,M) 
(M- p) 

eq. 15 

A Figura 5 apresenta os sinais reconstruídos usando a abordagem desenvolvida no 
parágrafo anterior, considerando o conjunto de autovalores significativos como o menor dentre 
os indicados pelos processos AIC e MDL (TABELA 1). 

A Figura 5 mostra as reconstruções do sinal original com o uso das primeiras 
componentes da decomposição. Para o caso de O" 2= 6,5 a reconstrução foi de apenas uma 
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estrutura periódica sendo que o segundo par de autovalores considerado como pertencente ao 
conjunto de ruído. 

DISCUSSÃO E CONCLUSÃO 

Observa-se que o diagrama da Figura 4 apresenta mais informações que a Figura 3. 
Essa nova informação no eixo x é um indicativo das principais freqüências que ocorrem nos 
dados em estudo. 

Os dados da Tabela 1 fornecem uma aproximação da quantidade de autovalores que 
compõem o sub-espaço de sinais. Observando os valores indicados na tabela, conclui-se que 
a medida que o ambiente fica mais ruidoso, a capacidade de separar os autovalores para o 
sub-espaço de sinais e ruído diminui. No caso extremo, houve a reconstrução do sub-espaço 
de sinais com apenas um par de autovalores indicando apenas uma oscilação na série inicial. 

Em modelos mais simples, como somas de senoides, a separação dos autovalores por 
uma dado limiar é a forma clássica para classificação. Em ambientes complexos, por exemplo 
sistemas caóticos, devem ser adotados critérios mais significativos, por exemplo teste de 
hipótese nula [THEILER & EUBANK (1992)], para a classificação. 

O presente modelo esta sendo aplicado a análise dos sinais de ultra-som utilizados 
para a investigação do tecido biológico. Em especial , tecidos como o do fígado apresentam 
uma estrutura morfológica bem definida (hepatócito) e estruturas difusas, produzindo sinais 
com característas periódicas acrescidas de um "ruído" aleatório. Cabe resaltar que esse "ruído" 
também é uma informação significativa para a caracterização do tecido hepático. 
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ANEXO - Figuras e Tabelas 

Tabela 1 - Tabela com os resultados do cálculo da dimensão do sub-espaço 
de sinais usando os critérios Ale e MDL. 

0'2= 0,5 0'2 = 2,5 0'2= 4,5 0'2= 6,5 

ORDEM 

Ale 

MDL 

M=20 M=40 M=20 M=40 M=20 M=40 M=20 

9 18 8 10 4 8 4 

8 15 7 7 4 4 2 

j .. 

t. 'tw / 

" '7 

.. JfL J~ j~ ..I ."j J j 

.-' .. 

Figura 1 - Representação de 'ts para uma janela fixa de comprimento 'tw' 

M é o número de pontos dentro da janela 't w. 

M=40 

2 

2 
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Figura 2 - Cada um dos sinais apresenta níveis de contaminação 
pelo ruído em valores crescentes. 
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Figura 3 - Espectro singular para os sinais considerados . As marcas '+' 
correspondem aos autovalores com M=20 e as '.' com M=40. 
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freqüência normalizada freqüência normalizada 

Figura 4 - Os autovalores são ordenados pela freqüência máxima do autovetores 
correspondentes, As marcas '+' correspondem aos autovalores com M=20 e as ' . ' com M=40, 
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Figura 5 - Sinal reconstruido apartir das informações de ordem Ale e MOL. 
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Uso de Técnicas Neurais para o 
Reconhecimento de Comandos de Voz 

Suelaine dos Santos Diniz* 
Antonio Carlos Gay Thomé** 

No artigo anterior (parte 11) abordou-se o uso de técnicas .neurais para0 
Reconhecimento da Palavra Isolada - RPI: Neste artigo (parte 111) são 
apresentados o sistema proposto para o RPI, o discriminante linear de 
Fisher usado para a seleção das características mais relevantes do sinal 
de voz, os modelos neurais concebidos para o estudo de caso realizado 

eos resultados alcançados. 

PARTE 111 

USO DOS MODELOS NEURAIS NO 

RECONHECIMENTO DA PALAVRA ISOLADA 

SISTEMA PROPOSTO 

O 
sistema ora proposto, visa reconhe

. .' c. er um número finito de. palavras iso
ladas deforma independente do lo

cutor '--pronunciadas SQmente por locuto
res do sexo masculino -, utilizando como 
classificador final três ' técnicas de redes 
neurais. 

• MC/IME. 
.. Cel. R/1 -Ph.D, IPurdue 

o vocabulário escolhido paraestu
do de caso e avaliação dos modelos, faz 
parte dos principais comandos presentes 
no mercado de aparelhos eletrônicos para 
controle de vídeo c"assete. A expansão do 
vocabulário, incluindo palavras com sono.~ 

rização próxima às existentes, teve como 
objetivo introduzir ambigüidade e tornar 
o reconhecimento mais difícil. Assim,.com . 
um total de 28 locutores, foi construída 
uma base de dados totalizando 140010cu-
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ções com palavras do conjunto: liga, desliga, siga, pausa, pare, grave, avance, apague, 
ejete e volte. 

A implementação dos diferentes modelos estudados foi realizada com base em uma 
plataforma computacional constituída de um computador da linha PC, marca" Gateway2000" 
486DX2-66, com 16 Mb de memória, uma placa de som da "Creative Labs Inc." modelo 
"Sound Blaster J 6" e um microfone diretivo da marca "Creative ", conectado à entrada "mie 
in" da placa de som e todos os algoritmos utilizados em todas as fases do sistema foram 
desenvolvidos no ambiente MATLAB, com o apoio "das "Tollboxes" de Redes Neurais e de 
Processamento de Sinais. 

pas: 
O desenvolvimento do sistema proposto, foi realizado segundo as três seguintes eta-

• Aquisição de dados - tomada de cada uma das 1400 locuções, e gravação do arqll!ivo 
binário com extensão ". WAV". Tomou-se o cuidado de não realizar as séries de 
repetição de um mesmo locutor em uma única ocasião; 

• Pré-processamento do sinal - constituído pela normalização do sinal amostrado, de
terminação dos pontos extremos da locução, determinação do tamanho da janela 
para cada locução de forma que se obtivesse sempre um total de 120 janelas com um 
mínimo de 76% de superposição entre elas, extração das características do sinal e 
análise e seleção das características mais relevantes para a construção dos modelos ; 

• Construção do modelo - formatação dos dados de entrada para as redes neurais, 
treinamento e validação das mesmas. 

A figura 1 resume em um diagrama em blocos as atividades presentes na construção 
deste sistema para RPI. 

AQUISIÇÃO DE DADOS 

A aquisição dos dados e conversão AID do sinal de voz é feita utilizando a placa 
"Sound Blaster 16", no formato mono, visto ser o mais apropriado para gravação de voz, 
com taxa de amostragem de 11025 Hz e quantização de amostragem em 16 bits, que propor
ciona gravação de alta qualidade e possibilita a análise do sinal de voz com faixa dinâmica de 
45 dB. As gravações dos sinais de voz foram feitas em uma sala sem qualquer tipo de isola
mento acústico e as repetições serão capturadas em dias e horários diferentes, de forma a 
mostrar a variabilidade na pronúncia do locutor. 

Para o treinamento e a validação (teste) dos modelos foram utilizadas respectivamen
te 20 e 11 locutores, sendo que dos 11 escolhidos para validação, foram solucionadas 3 para 
participarem também do treinamento, evidentemente que com locuções distintas. A idade 
média dos locutores participantes estava na casa dos 30 anos, e das 1400 locuções disponí
veis, um total de 1110 locuções foram escolhidas para o estudo de caso (1000 para treinamen
to e 110 para teste). 
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USO DE TÉCNICAS NEURAIS PARA O RECONH EC IMENTO DE COMANDO DE VO Z 

AQUISIÇÃO DE DADOS 

( Gravação do sinal de voz utilizando microfone ) 

'------.-----' 

( Conversão AID do sinal de voz por meio da placa Sound Blaster 1 

PRÉ-PROCESSAMENTO DO SINAL 

I 
Leitura do arquivo binário (extensão . wav) e 

Normalizacão do sinal de voz 

Determinação dos pontos extremos, do janelamento 
Uanela adaptativa) e da superposição 

Extração das características ao longo da palavra: 1 tcz, 1 rtcz, 
12 cepstrum, 12 mel, 12 delta, Ilog-energia, ldelta-Iog-energia 

( Análise e seleção das características mais relevantes 1 
... . .... ... . . . ... . .. . ..... . .... . .. . .. . . . . .. . . .. . .. . .. . .. ...... . . . 
. . .. . . . . . ... ... . . . . ...... . . ... . .. . .. . . . . ...... . .. . ... . . ..... . . . . 

CONSTRUÇÃO DO MODELO 

I 
( Formatação dos dados de entrada para as redes neurais 1 

Treinamento e execução das redes neurais. ) 

FIGURA 1 - Diagrama em blocos das atividades presentes no sistema RPI. 
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Os arquivos da base de voz criada podem ser identificados pela seguinte semântica: 
LOxypzrq, onde x e y representa o número do locutor, Z o número da locução - palavra, onde: 
pO = apague, p 1 = liga, p2 = pare, p3 = grave, p4 = pausa, p5 = avance, p6 = siga, p7 = desliga, 
p8 = volte e p9 = ejete - e q o número da repetição desta palavra. Logo, como exemplo, pode
se citar o arquivo I 00lplrl.WAV, que significa: locutor 01, palavra 1 - liga - e primeira 
repetição desta palavra pronunciada por este locutor. 

PREPARAÇÃO DOS DADOS 

A fase de pré-processamento do sinal de voz consiste na leitura do arquivo binário e 
na normalização do sinal de voz amestrado. O arquivo com extensão ". WA v." consiste de 
uma seqüência de 2 bytes - 16 bits - por amostra, contendo um cabeçalho inicial de 44 bytes. 
Neste cabeçalho estão contidas informações tais como: freqüência de amostragem, modo de 
gravação - mono ou estéreo -, bits por amostra - 8 ou 16 níveis de quantização -, dentre 
outras. 

O processo utilizado para extração do cabeçalho, utilizando o programa MATLAB é: 

fid = fopen (arquivo. wav) % abre o arquivo; (1) 

sinal = fread (fid, 'short') % leitura do arquivo". WA V", onde o parâmetro 
short' indica que esta leitura será feita de 2 em 2 bytes; (2) 

freq = sinal (13) % contém a freqüência de amostragem 11025 Hz no caso 
deste trabalho; (3) 

sinal = sinal (23: length (sinal) % eliminação do "header "de 44 bytes. (4) 

Depois da obtenção do sinal amostrado é feita a normalização do mesmo entre os 
limites de amplitude de +/- 500 m V, ou seja 1 V de pico a pico. O objetivo desta normalização 
é equalizar as amplitudes dos sinais de voz gravados com níveis de volume diferentes. O 
processo utilizado nesta normalização, utilizando o programa MATLAB é: 

LI = max(sinal) 

L2 = mine sinal) 

topo = max(Ll, abs(L2)) 

sinal = sinal*.5 / topo 

(5) 

(6) 

(7) 

(8) 

onde a divisão por topo faz com que o sinal lido fique com um máximo de 500 m V e um 
mínimo de -500 m V. 

A partir deste ponto ainda restam três etàpas para concluir o pré-processamento do 
sinal: 

• deteção 'dos "endpoints" e eliminação de silêncios; 
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• ajustamento temporal; 
• e extração das características acústicas. 

DETERMINAÇÃO DOS "ENDPOINTS" E ELIMINAÇÃO DE SILÊNCIO 

A grande vantagem da determinação dos pontos extremos "endpoints" é a redução 
total no tempo de processamento. Como exemplo, pode-se citar um sinal gravado da palavra 
desliga com 0.8169s de duração. Ao determinar o início e o fim deste sinal pelo algoritmo de 
Rabiner & Sambur - como pode ser visto na figura 2 -, o tempo de duração passou a ser de 
0.55s, eliminando assim o período de silêncio ou o ruído de fundo que precedia e que sucedia 
a locução. 

início fim 

-0.5 '--+------'------t--' 
O 5000 0000 

Zona de silêncio ou ruído de fundo 

FIGURA 2 - Determinação do "endpoint" da palavra desliga. 

o algoritmo de Rabiner & Sambur utilizado na localização desses pontos extremos 
baseia-se em duas medidas extraídas do sinal: a taxa de cruzamento de zero e a energia de 
tempo curto, obtidas emjanelas de 10 ms de duração do sinal. Estas duas medidas são fáceis 
e rápidas de calcular, além de indicarem com precisão a presença ou a ausência da voz. Este 
algoritmo têm como objetivo principal estimar de forma rápida e eficiente o início e o fim de 
cada locução. 

A figura 3 mostra a lógica do algoritmo de deteção de "endpoint". Neste algoritmo é 
suposto que durante o intervalo de 1 00 ms iniciais e finais de gravação não há voz. Então, 
extraindo a média durante este intervalo, obtêm-se as medidas de ruído de fundo e de silên
cio. Estas medidas incluem a medida e o desvio padrão da taxa da cruzamento de zero, e a 
medida da energia. 
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SUJal de Voz 

Cálculo da taxa de cruzamento de 
zero por janela de 10 lOS : zer 

Cálculo da energia por janela de 
10 ms: enerdez 

Determinação dos limiares 
Limiar fixo para silêncio: 

If (25 cruzam./lO OIS) 

1 

Desvio padrão da zcr de silêncio: izedp 
Limiar para taxa de cruzamento 

Cálculo da energia máxima: cncnnaxdcz 
e da energia mínima: encrmindcz, 

pela média da energia entre as 
dez janelas iniciais e finais do sinal 

de zero em relação a média da zcr entre as dez 
janelas iniciais e finais do sinal: izet 

I 
Poato inicial 

=nl 

Determinação do "endpoint" inicial: 
nl, baseado nos limiares da energia: 

procura pela 1 ! janela com 
cncrdez >= liminfdez 

e retoma procurando pela 
I! janela com 

enerdez <= Iimsupdez 

Continua retornando, até 
25 janelas de 10 ms, verificando 

se a zcr 

N 

excede o limiar izct: contI 
zer> izct 

I 

contl >= 2 

S 

Ponto inicial nl é 
atualizado 

Determinação do "endpoint" final: 
02, baseado nos limiares da energia: 
procura pela I ! janela (da última p/ 

trás) cf enerdez>= limsupdcz 
e avança procurando pela 

I! janela com 
cncrdcz <= Iiminfdez 

Continua avançando, iJlé 40 janelas 
de 10 ms, verificando se a zcr 

excede o limiar izct: cont2 
zer> 1.5 • izet 

Ponto final = ~t2 2 02 con >= 

S 

Ponto fmal n2 é 
atualizado 

FIGURA 3 - Diagrama em bloco do algoritmo do "endpoint". 
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o limiar da taxa de cruzamento de zero, izct, para sons não-vozeados foi escolhido 
como o mínimo de um limiar fixo, lf(25 cruzamentos de zero por 10 ms), e a soma da média 
da taxa de cruzamento de zero durante a zona assumida como de silêncio ou ruído de fundo 
izcm, mais duas vezes o desvio padrão da taxa de cruzamento de zero - neste período -, 
izcdp, isto é: 

izct = min(lf, izcm + 2 * izcdp). (9) 

A estimativa dos valores da energia envolve o cálculo de dois limiares: limiar superior 
(limsupdez) e limiar inferior (liminfdez). 

Estes limiares são obtidos em função das energias máxima (enermaxdez) e mínima 
(enermindez) e são imprescindíveis para o bom funcionamento do algoritmo. Os passos para 
determinação desses limiares são: 

i1 = enenúndez + 0.0 1 * (enermardez - enennindez) 

i2 = 2.2 * enennindez 

lim inf dez = min(il, i2) 

lim sup dez = 2.2 * lim inf dez 

(10) 

(11) 

(12) 

(13) 

A utilização do algoritmo de Rabiner & Sambur seguido de algumas modificações 
testadas em laboratórios, proporcionou uma melhor precisão na deteção dos pontos extremos 
da locução. Em vez de calcular as medidas de energia e taxa de cruzamento de zero somente 
nos 100 ms iniciais da locução, fez-se tal cálculo tornando por base a média dos 100 ms 
iniciais e finais desta. Com esta pequena alteração conseguiu-se melhorar bastante a deteção 
dos "endpoints" de locuções ruidosas, como a do comando liga mostrada na figura 4. 

início fim 

0.6,--,...---t-.-----..----tr----, 

004 

0.2 

-0.2 

-0.4 L---+"--_-"--_-'-_.......Io...---!---.J 

O 10000 

Zona de silêncio ou ruído de fundo 

FIGURA 4 - Determinação do "endpoint" do comando liga. 
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Os sistemas RAV (Reconhecimento Automático de Voz) baseados em redes neurais 
do tipo ''feedfoward'' requerem um número de janelas sempre fixo e igual para toda e qual
quer locução, independentemente do tempo de duração desta, obtendo-se assim vetores de 
mesmo comprimento para entrada da rede neural. Existem três métodos possíveis para este 
caso em questão: 

34 

• Decimação / Interpolação: consiste em comprimir (decimação) ou expandir 
(interpolação) o sinal de voz antes da extração das características, de tal forma que 
todas as locuções fiquem com o mesmo número de amostras. Este método apresenta 
a desvantagem de alterar a taxa de amostragem do sinal original; isto é devido à 
extração ou inclusão de amostras, e na conseqüente mudança do comprimento de 
cada locução. 

• Superposição variável: consiste em fixar o tamanho de cada janela e determinar a 
superposição para cada locução, de tal forma que o número de janelas seja sempre o 
mesmo em todas as locuções, independentemente do tempo de duração desta. Neste 
método, as variações bruscas entre características extraídas de janelas adjacentes 
são evitadas devido ao aumento da cotrelação entre janelas sucessivas. Este método 
ainda apresenta a vantagem de não alterar o número de amostras do sinal original. 

• Janela adaptativa: consiste em fixar a superposição e variar o tamanho de cadajane
la, de tal forma que o número de janelas de cada palavra seja o mesmo em todas as 
locuções, independentemente do tempo de duração desta. Esta técnica além das van
tagens inerentes à superposição entre janelas consecutivas, proporciona um ajusta
mento temporal das locuções, ou seja: considerando-se que o alongamento no tem
po ocorra de maneira uniforme, as janelas tenderão a corresponder aos mesmos 
fonemas pronunciados em frases idênticas com tempo de duração diferentes I , isso 

0.4 

0.2 

o 

-0.2 

-0.4 

-0.6 L..-_--'--_--'-_--' __ --"--_----Í--_---l 

O 2000 4000 6000 8000 10000 12000 

FIGURA 5 - Obtenção de 5 janelas adaptativas para o comando apague com 1.01 
segundos de duração, 76% de superposição e 5681 amostras. 
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pode ser visto comparando-se a figura 5 onde é mostrada a forma de onda do coman
do apague com 1.01 segundos de duração, com 5 janelas de 0.5153s (5681 amos
tras) e superposição de 76%, com a figura 6 onde é mostrada a forma de onda de 
outra repetição do comando apague do mesmo locutor com 1.16 segundos de dura
ção, com 5 janelas de 0.5918s (6525 amostras) e os mesmos 76% de superposição 
na janela de Hamming. Com base nesta comparação pode-se afirmar que as locu
ções maiores pronunciadas de forma mais lenta - serão avaliadas por janelas maio
res, enquanto que locuções menores pronunciadas de forma mais rápida - serão ava
liadas porjanelas menores. Convém lembrar aqui que o sinal está sendo estudado ao 
longo de 120 janelas temporais; o uso das 5 janelas é só para efeito ilustrativo. 

0.4 

0.2 

o 
, 

-0.2 
, , 

. -_ .. t· _ .... - ~ ... _. ---:--- -.. -

, , , 

-0.4 , , , ..... _-,-------,-----._ -,..----- -, , , 
, , 

------T--------,--
, , , , , , 
, , , , 

-0.6 '-------'_-----'_---'-_----'-_---L_---'-_--' 

O 2000 4000 6000 8000 10000 12000 14000 

FIGURA 6 - Obtenção de 5 janelas adaptativas para o comando apague com 1.16 
segundos de duração, 76% de superposição e 6525 amostras. 

o número de amostras, na, contido em uma janela - comprimento da janela - é cal
culado da seguinte maneira: 

N 
na = ----------- (lO) 

(janela - 1)(1 - sup/ 100) + 1 · 

onde: N é o número de amostras de uma determinada locução, janela é o número de jane
las desejado e sup é o valor desejado da superposição, expressa em porcentagem. 
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SELEÇÃO DAS CARACTERÍSTICAS MAIS RELEVANTES PARA O 
PROBLEMA DO RECONHECIMENTO DA PALAVRA ISOLADA 

CONSIDERAÇÕES 

A análise completa e precisa do sinal de voz é de fundamental importância para o 
RAV. O resultado desta análise depende da representação adequada do sinal de voz - repre
sentação digital -, assim como da utilização das características fundamentais que represen
tem com precisão o sinal em questão. 

Em busca de um melhor desempenho do sistema, realizou-se uma análise estatística 
dos dados através do discriminante linear de Fisher2 .3 com o objetivo de identificar e escolher 
um subconjunto com as características mais relevantes e eficientes para o reconhecimento 
dos diferentes comandos. 

ESTUDO COMPARATIVO DAS CARACTERÍSTICAS EXTRAÍDAS DO SINAL 
DE VOZ 

Um dos problemas encontrados com maior freqüência na aplicação de técnicas esta
tísticas para reconhecimento de padrão é a dimensionalidade. ProcediIpentos que são analiti
camente ou computacionalmente tratáveis num espaço de duas dimensões podem se tomar 
completamente impraticáveis em um espaço dimensional maior. Portanto, várias técnicas 
estatísticas têm sido desenvolvidas com vistas a possibilitar a redução da dimensão do espaço 
de "features", na esperança de conseguir um problema mais tratável. 

Pode-se reduzir a dimensionalidade de n dimensões a uma dimensão bem menor atra
vés da projeção das amostras; esta é a análise clássica do discriminante de Fisher2.4.s. 

O discriminante linear de Fisher - "J" - é definido segundo a expressão32
: 

t 
lY S BlY 

J(w)= t 
w Sww 

(15) 

onde w é a matriz de transformação das amostras, SE o espalhamento entre-classes e Sw o 
espalhamento intra-classes. As matrizes de espalhamento entre-classes e intra-classes, que 
conduzem à formulação final do discriminante de Fisher são respectivamente: 

n-l n 
S B = L L (m· - m . )(m· - m . / (16) 

i=lj=2 I ) I } 

& 
~ -2 -2 ~ t 

Sw = L,- SI' onde S· = L... (x - m· )(x - m· ) 
I I XEX . I I 

I 
(16) 

onde m é a média do conjunto de vetores da amostra. 
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Como o emprego do uso do discriminante de Fisher neste caso tem por objetivo ape
nas o de verificar a eficácia relativa de uma característica em relação a outra para o reconhe
cimento dos 10 comandos, a matriz de transformação w foi suposta como sendo uma matriz 
identidade, e assim a expressão do discriminante de Fisher reduziu-se a: 

S B variância entre - classes 
J=- = 

Sw variância intra - classes 
(17) 

onde, as classes são caracterizadas pelos diferentes comandos que compõem o vocabulário 
utilizado. Assim, o numerador será maior quando os valores de uma determinada' "feature" 
estiverem mais dispersas, dentro do universo de locuções consideradas, e o denominador será 
menor quando os valores da 'feature ", para várias repetições de um mesmo comando dita 
pelos diferentes locutores, possuírem poucas variações. 

Cabe ressaltar que: quanto maior for a distância entre os centros de massa das classes, 
maior será a separação dos elementos projetados, ou seja, é desejado que a distância entre
classes seja alta e distância intra-classes seja baixa. O sentido prático dessa medida é possibi
litar a geração de uma escala onde os maiores índices representam maior poder de discrimi
nar uma classe da outra. 

Foram analisadas neste caso 40 ''features'': 12 coeficientes "cepstrum", 12 "mel
cepstrUln ", 12 "delta-cepstrUln ", 1 "delta-energia ", 1 "delta-log-energia ", 1 taxa de cruza
mento de zero normalizada e 1 relação da taxa de cruzamento de zero. As ''features'' foram 
extraídas em cada uma das 120 janelas utilizadas, com exceção da relação da taxa de cruza
mento de zero que foi extraída ao longo de uma única janela contendo todas as amostras do 
sinal. 

O valor de "J" foi então calculado para cada uma das 40 características isoladamente 
e selecionado um subconjunto com os maiores valores de "J ". A tabela 1 apresenta os resul
tados em ordem decrescente de "J" das 40 ''features'' aplicadas sobre o conjunto de vetores 
usados para treinamento da rede neural. 

Como visto na tabela 1, as 51nelhores ''features'' ordenadas com base no discriminante 
de Fisher para o conjunto dos 10 comandos utilizados neste sistema foram: 22 "mel-cepstrum", 
1 2 "cepstrum ", 32 "mel-cepstrum", 12 "mel-cepstrUln" e a relação da taxa de cruzamento de 
zero. Estas foram assim, as ''features'' escolhidas para formar o vetor representativo de cada 
uma das 1110 locuções utilizadas para o treinamento e teste das redes neurais. O comprimen
to total de cada padrão de entrada - observação - ficou em 481 e com o seguinte "layout" 
(figura 7): 

c 1 mell me12 me13 rtcz 

120 240 360 480 481 

FIGURA 7 - Layout do comprimento total de cada padrão de entrada - característica. 
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TABELA 1: Resultado em ordem crescente da aplicação do discriminante 
de Fisher para 40 '(eatures". 

CARACTERÍSTICAS DISCRIMINANTE DE FISHER 

2º Mel-Cepstrum 1.6057 lo 
IºCepstrum 1.0696 20 
3º Mel-Cepstrum 0.9284 30 
Iº Mel-Cepstrum 0.7393 40 
Relação da Taxa de Cruzamento de Zero 0.7271 So 
7º Mel-Cepstrum 0.6237 
4º Mel-Cepstrum 0.6139 
5ºCepstrum 0.5763 
6ºCepstrum 0.5698 
2~Cepstrum 0.3644 
6º Mel-Cepstrum 0.3259 
411 Cepstrum 0.3155 
9º Mel-Cepstrum 0.3006 
Taxa de Cruzamento de Zero - normaliz. 0.2843 
5º Mel-Cepstrum 0.2795 
3ºCepstrum 0.2711 
711 Cepstrum 0.1889 
IIº Mel-Cepstrum 0.1851 
IIº Cepstrum 0.1832 
I Oº Mel-Cepstrum 0. 1601 
8º Mel-Cepstrum 0.1498 
9ºCepstrum 0.1394 
2º Delta-Cepstrum 0.1393 
Delta-Energia 0.1340 
12º Mel-Cepstrum 0.1217 
8ºCepstrum 0.1186 
I Oº Cepstrum 0.1168 
12º Cepstrum 0.0872 
3º Delta-Cepstrum 0.0814 
Iº Delta-Cepstrum 0.0763 
4º Delta-Cepstrum 0.0740 
7º Delta-Cepstrum 0.0728 
6º Delta-Cepstrum 0.0453 
8º Delta-Cepstrum 0.0422 
9º Delta-Cepstrum 0.0416 
IIº Delta-Cepstrum 0.0355 
5º Delta-Cepstrum 0.0334 
10" Delta-Cepstrum 0.0315 
12º Delta-Cepstrum 0.0200 
Delta-Log-Energia 0.0195 
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onde: cl = 1º "cepstrUln" (1 à 120); mel1 = 1º "mel-cepstrum" (121 à 240); mel2 = 2º "m.el
cepstru111" (241 à 360); me13 = 3º "mel-cepstru111" (361 à 480); rtcz .= relação da taxa de 
cruzamento de zero (481). 

Para execução do programa "funcaof2.m", que permite o cálculo do discriminante de 
Fisher para cada "feature" - isoladamente -, é necessário que a "feature" em questão sej a 
fornecida no seguinte formato; por exemplo: 

feature = 1000 x 120 

L LI "feature" * 120 janelas 

1 O comandos * 5 repetições * 20 locutores 

A lógica do programa "funcaof2.m" é mostrada no diagrama em blocos da figura 8. 

I ENTRE COM O ARQUIVO I 
QUE CONTÉM A MATRIZ DE "FEATURES" 

t 
N = NUMERO DE LINHAS(PADRÕES) 

M = NÚMERO DE COLUNAS 
(DIMENSÃO) 

J 
ENTRE COM O NUMERO DE "CLUSTER" DESEJADO 

% Se forem 1 O comandos a serem reconhecidos, o nº de "cluster" 
será = 10. Logo, o nU de comandos a ser reconheéido. 

t 
CÁLCULO DA VARIÂNCIA DENTRO DOS "CLUSTERS" (vacintra) 

% Calcula a média de cada"cluster" - cada comando 
% Calcula a média de todos os locutores de um comando 
% Calcula a média sobre todos os comandos 

1 
CÁLCULO DA VARIÂNCIA FORA DOS "CLUSTERS" (vacentre) 

% Calcula a média da "feature" sobre todos os comandos 
% Calcula a méaia de todos os locutores de um comando 
% Calcula a distância euclideana dos centros de massa das amostras 
% Calcula a média sobre todos os comandos 

1 
CÁLCULO DO DISCRIMINANTE DEFISHER 

, 
J = var_entre/vacinlra 

FIGURA 8 - Diagrama em blocos da implementação do programa funcaof2 .m. 
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CONSTRUÇÃO DOS MODELOS 

Depois de extraídas as principais características do sinal de voz, têm-se que montar as 
matrizes de treinamento e teste para entrada da rede neural. A matriz de treinamento foi 
gerada da seguinte forma: 

1000 x 481 

L 1 º "cepstrum." x 120 (nº de janelas) + 3 "m.el-cepstrum" - 1º, 2º e 3º - x 
120 (nº de janelas) + 1 relação da taxa de cruzamento de zero x 1 (nº de 
janelas) 

'-----~ 20 (locutores) x 10 (comandos) x 5 (repetições) 

conforme mostra a figura 9. 

Enquanto que a matriz de testes foi criada da seguinte forma: 

110 x 481 

L 1º "cepstrum" x 120(nºdejanelas)+3 "mel-cepstrum"-Iº,2ºe3º-x 
120 (nº de janelas) + 1 relação da taxa de cruzamento de zero x 1 (nº de 
janelas) 

11 (locutores) x 10 (comandos) x 1 (repetição) 

onde as três primeiras locuções são de locutores que também participaram da fase de treina
mento do sistema - dependentes do locutor. 

As matrizes de saída usadas nas RNA's foram definidas de maneira a formar um con
junto ortogonal para os 10 comandos utilizados, com valores "O" e "1 ", conforme a tabela 2. 

SIMULAÇÃO REALIZADA E RESULTADOS ALCANÇADOS 

Realizou-se um estudo comparativo entre os modelos MLP simples com algoritmo 
"backpropagation", "radial basis" e "pshnn" para o sistema RPI em questão. 

No modelo de rede "backpropagation" utilizou-se treinamento "batch", taxa de apren
dizagem adaptativa, momento igual a 0.75 - valor empírico - e função de propagação "logística 
sigmoidal" nas 3 camadas utilizadas. A configuração usada foi: 481 x 69 x 20 x 10, ou seja 
481 características, 69 neurônios na lª camada escondida, 20 na 2ª camada escondida e 10 na 
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USO DE TÉCNICAS NEURAIS PARA O RECON HECIMEN TO DE COMANDO DE VOZ 

NÚMERO DE CARACTERÍSTICA 

ta caract. 23 caract. 33 caract. 4" caract. 53 caract. 

NU de janelas = 120 Janela = 1 

palavra 1 repetição 1 CICI ... C1 Mell .. Mell Me12 .. Mel2 Me13 .. Mel3 Rtcz 

palavra I repetição 2 C l Cl .. . Cl Mell .. Mell Me12 .. Mel2 Me13 .. Mel3 Rtcz 

palavra 1 repetição 3 Cl CI ... C1 Mell .. Mell Me12 .. Mel2 Me13 .. Mel3 Rtcz 

palavra I repetição 4 Cl C l .. . Cl Mell .. Mell Me12 .. Mel2 Me13 .. Mel3 Rtcz 

palavra I repeti ção 5 Cl Cl .. . Cl Mell .. Mell Me12 .. Mel2 Me13 .. Mel3 Rtcz 

palavra 1 repetição 1 CI CI ... CI Mell .. Mell Me12 .. Mel2 Me13 .. Mel3 Rtcz 

palavra I repetição 2 C l Cl .. . CI Mell .. Mell Mel2 .. Mel2 Mel3 .. Mel3 Rtcz 

palavra I repetição 3 Cl Cl .. . CI Mell .. Mell Me12 .. Mel2 Mel3 .. Mel3 Rtcz 

palavra I repetição 4 CI Cl ... CI Mell .. Mell Me12 .. Mel2 Me13 .. Mel3 Rtcz 

palavra I repetição 5 Cl CI .. . Cl Mell .. Mell Me12 .. Mel2 Me13 .. Mel3 Rtcz 

palavra 2 repetição 1 Cl CI ... Cl Mell .. Mell Me12 .. Mel2 Me13 .. Mel3 Rtcz 

palavra 2 repetição 2 CI Cl ... CI Mell .. Mell Me12 .. Mel2 Me13 .. Mel3 Rtcz 

palavra 2 repetição 3 CI CI ... Cl Mell .. Mell Me12 .. Mel2 Me13 .. Mel3 Rtcz 

palavra 2 repetição 4 CI CI ... Cl Mel! .. Mell Me12 .. Mel2 Me13 .. Mel3 Rtcz 

palavra 2 repetição 5 CI CI ... CI Mell .. Mell Me12 .. Mel2 Me13 .. Mel3 Rtcz 

palavra 10 repetição 1 CI CI ... CI Mell .. Mell Me12 .. Mel2 Mel3 .. Mel3 Rtcz 

palavra 10 repetição 2 Cl CI ... CI Mell .. Mell MeI2 .. Mel2 Me13 .. Mel3 Rtcz 

palavra 10 repeti ção 3 C! CI ... CI Mel1 .. Mell Me12 .. Mel2 Mel3 .. Mel3 Rtcz 

palavra lO repetição 4 Cl Cl ... Cl Mell .. Mell Me12 .. Mel2 Me13 .. Mel3 Rtcz 

palavra 10 repetição 5 CI Cl ... Cl Mell .. Mell Me12 .. Mel2 Me13 .. Mel3 Rtcz 

FIGURA 9 - Montagem da matriz de treinamento para entrada da rede neural 
do sistema em questão. 
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TABELA 2: Representação da saída desejada. 

CÓDIGOS ORTOGONAIS DE 10 BITS 
... 

PALAVRAS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Liga 1 O O O O O O O O O 

pare O 1 O O O O O O O O 

grave O O 1 O O O O O O O 

pausa O O O 1 O O O O O O 

avance O O O O 1 O O O O O 

siga O O O O O 1 O O O O 

volte O O O O O O 1 O O O 

ejete O O O O O O O 1 O O 

desliga O O O O O O O O 1 O 

apague O O O O O O O O O 1 

camada de saída. Para treinamento utilizou-se 1000 padrões de entrada, 100 para cada um 
dos 10 comandos considerados, enquanto que para teste utilizou-se 110 padrões de entrada, 
11 para cada comando, sendo que três de locutores que também participaram do treinamento. 

O modelo "backpropagation" convergiu com 36710 "epochs", alcançando erro de 
2,7662 durante o treinamento. Na tabela 3 observa-se o resultado obtido no teste - em por
centagem -, onde os comandos pausa, avance, siga, volte, ejete e apague apresentaram taxa 
de acerto de 100% - 11 locuções -, enquanto que os comandos liga, pare, grave e desliga 
apresentaram 81.8% - 9 locuções -,90.9% - 10 locuções -,90.9% e 90.9% de acerto, respec
tivamente. Na tabela 4 são apresentados os resultados do teste - em número de locuções 
reconhecidas para o comando testado - que obtiveram taxa de acerto menor que 100%, onde 
o 1 Q resultado é para o modelo "backpropagation". Como exemplo, pode-se ver na tabela 4 
que das 11 locuções testadas do comando desliga, 10 foram reconhecidas corretamente, en
quanto que 1 foi reconhecida como liga. 

No modelo "radial basis" utilizou-se uma camada com 10 gaussianas, a qual reduziu 
a dimensão inicial de 480 - antes do particionamento dos dados - para 40, dois estágios de 
redes do tipo MLP com treinamento "batch" e algoritmo "backpropagation". Cada uma das 
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4 redes (uma rede para cada característica) do 1 º estágio foi configurada com 10 x 40 x 20 x 
10, ou seja, 10 características - dimensão - oriundas das respostas das funções gaussianas, 40 
neurônios na 1 ª camada escondida, 20 na 2ª camada escondida e lOna camada de saída. O 
melhor resultado obtido foi com um número de classes igual ao número de comandos (10) do 
sistema. A rede do 2º estágio foi configurada com 40 x 55 x 20 x 10, ou seja, 40 característi
cas - dimensão - oriundas de todas as saídas obtidas durante o treinamento do 1 º estágio da 
rede MLP. O 1º estágio do modelo apresentou erro [116210 112 185] para 5000 "epochs", 
erro este referente às seguintes características: 1 º "cepstrum", 1 º, 2º e 3º "mel-cepstrum" 
respectivamente. Observou-se que as características mais relevantes para o reconhecimento 
dos 10 comandos foram em ordem crescente: 2º "m.el-cepstrum", 1 º "cepstrum", 3º "mel
cepstrwn" e 1 º "m,el-cepstrum", apresentando resultado semelhante ao obtido com o 
discriminante linear de Fisher. 

Os padrões utilizados para treinamento e teste do modelo "radial basis" foram os mes
mos do modelo "backpropagation" já descrito. Na tabela 3 observa-se o resultado obtido no 
teste - em porcentagem -, onde os comandos liga, pausa, avance, siga, volte, ejete, desliga e 
apague apresentaram taxa de acerto de 100% - 11 locuções -, enquanto que os comandos pare 
e grave apresentaram 90.9% - 10 locuções - de acerto. Na tabela 4 são apresentados os resul
tados do teste - em número de locuções reconhecida para o comando testado - que obtiveram 
taxa de acerto menor que 100%, onde o 2º resultado é para o modelo "radial basis". Como 
exemplo, pode-se ver na tabela 4 que das 11 locuções testadas do comando pare, 10 foram 
reconhecidas corretamente enquanto que 1 foi reconhecida como grave. 

TABELA 3: Porcentagem de acertos obtidos pelos modelos: "Backpropagation", 
"Radial Basis" e "PSHNN" para o reconhecimento dos 1 O comandos. 

COMANDOS BACKPROPAGATION RADIAL BASIS PSHNN 

LIGA 81.8% 100% 90.9% 

PARE 90.9% 90.9% 100% 

GRAVE 90.9% 90.9% 81.8% 

PAUSA 100% 100% 100% 

AVANCE 100% 100% 100% 

SIGA 100% 100% 100% 

VOLTE 100% 100% 100% 

EJETE 100% 100% 100% 

DESLIGA 90.9% 100% 90,9% 

APAGUE 100% 100% 100% 

TEMPO DE 
297hs : 53 min : 32.42s 63hs : 22m in : 54.9s l06hs : 13 min : 28.54s 

PROCESSAMENTO 
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TABELA 4: Número de comandos reconhecidos para as 11 locuções do comando 
testado pelos modelos: "Backpropagation" / "Radial Basis" / "PSHNN" que não 

obtiveram 1 00% de acerto no reconhecimento. 

LOCUÇÕES PALAVRAS TESTADAS -11-

Foram reconhecidas 

como: * /* /* 
liga pare grave desliga 

liga 9/11/10 1/-/1 

pare 10/10/11 1/1 / -

grave - / 1/- 10/10/9 

pausa 1 / - / -

apague - / - / 2 

desliga 2 / - / 1 10/11/10 

*modelo "backpropagation" / *modelo radial basis / *modelo pshnn 

No modelo de rede "pshnn" utilizou-se no 12 e no 22 estágio uma rede MLP simples 
com algoritmo "backpropagation ", com treinamento "batch ", taxa de aprendizagem 
adaptativa, momento igual a 0.75 - valor empírico - e função de propagação "logística 
sigmoidal" nas 3 camadas. A configuração usada foi a mesma da rede" backpropagation " já 
descrita, ou seja, 481 x 69 x 20 x 10. Para o treinamento do 12 estágio foram utilizados 1000 
padrões de entrada, 100 para cada um dos 10 comandos considerados, sendo rejeitados 308 
padrões dentre os quais: 99 do comando avance, 11 do comando siga, 1 do comando volte, 
99 do comando desliga e 98 do comando apague, tendo os seguintes limiares para aceitação 
dos vetores de en trada da rede "pshnn": 

limiar inferior => 0.5 0.5 0.3012 0.5 0.2 0.2478 0.5 0.5 0.4726 

limiar superior => 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5308 0.7272 0.5 0.5 0.8 

0.2 

0.6690 

o treinamento do 12 estágio levou 13056 "epochs", alcançando erro de 137,8170, 
tendo o tempo decorrido de 98hs:21min: 20.66seg. Para o treinamento do 22 estágio, a entra
da da rede será um vetor de 481 x 308, ou seja, 481 características com os 308 padrões de 
entrada que foram rejeitados no 12 estágio da rede, sendo que este vetor é passado por uma 
transformação linear - com base no conjunto de autovetores - de forma a fazer uma rotação 
em relação aos eixos ortogonais, de maneira que torne mais fácil sua classificação neste 
estágio. O 22 estágio da rede foi construído com a mesma configuração adotada no 12 estágio 
e seus limiares de aceitação finalizaram o treinamento com os seguintes valores : 
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limiar inferior ~ 0.5 0 .5 0.5 0 .5 0.5 0.5 0.2 0.5 0.5 0.5 

limiar inferior ~ 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 d.5 0.5 0.5 0.5 0 .5. 

o treinamento deste 2º estágio levou 3200 "epochs", alcançando erro de 1,0168, ten
do o tempo decorrido de 7hs:52min:7.8seg. Portanto o treinamento global da rede "pshnn" 
levou 106hs: 13min:28.54seg para um total de 16256 "epochs". Para teste foram utilizados 
110 padrões de entrada, 11 para cada comando, sendo que três de locutores que participaram 
do treinamento. No 1 º estágio da rede foram rejeitados 35 padrões, sendo 1 do comando liga, 
2 do comando grave, 11 do comando avance, lOdo comando desliga, e 11 do comando 
apague, enquanto que no 2º estágio não foi rejeitado nenhum padrão. O uso da transforma
ção linear - realizada no treinamento - possibilitou que vetores que foram rejeitados no 1 º 
estágio fossem classificados no 2º, como por exemplo as locuções dos comandos liga, grave, 
avance, desliga e apague, que apresentaram a seguinte saída no 1 º estágio - tabela 5 -, sendo 
o destaque em negrito o valor da saída desejada - valor próximo de 1 -, o destaque sublinha
do duas vezes o(s) valor(es) máximo(s) da saída obtido pela rede e o destaque em negrito 
sublinhado o valor da saída após a transformação - 2º estágio. 

N a tabela 3 observa-se o resultado final obtido no teste - 1 º e 2º estágios - em porcen
tagem, onde os comandos pare, pausa, avance, siga, volte, ejete e apague apresentaram 
taxa de acerto de 100% - 11 locuções enquanto que os comandos liga, grave e desliga apre
sentaram 90.9% - 10 locuções -,81.8% - 9 locuções e 90.9% de acerto, respectivamente. Na 
tabela 4 são apresentados os resultados do teste - em número de locuções reconhecida para o 
comando testado - que obtiveram taxa de acerto menor que 100 %, onde o 3º resultado é para 
o modelo "pshnn". Como exemplo, pode-se ver na tabela 4 que das 11 locuções testadas do 
comando liga, 10 foram reconhecidas corretamente, enquanto que 1 foi reconhecida como 
desliga. 

AVALIAÇÃO DOS RESULTADOS 

Com base nos resultados apresentados, observa-se os comandos pausa, avance, siga, 
volte, ejete e apague apresentaram taxa de acerto de 100% para os três tipos de rede estuda
dos, mostrando portanto que são comandos "robustos" e de fácil reconhecimento para uma 
aplicação prática. Já os comandos liga - 11/- alveolar (surda) -, desliga - Idl - línguodental 
(sonora) -, pare - Ipi - oclusiva (surda) - e grave - Igl - oclusiva (sonora) -, são os que 
geralmente apresentam problemas. Isto é devido ao fato das locuções serem foneticamente 
parecidas, o que nos leva a dizer que as características utilizadas não foram capazes de distin
guir tão bem estas locuções quanto as das outras. Será, pois, necessário fazer novos testes 
adicionando características, de forma a tentar aumentar a distinção entre palavras parecidas. 
O comando grave apresentou erro nas 3 redes testadas, sendo sempre na locução 1 022p3r1, 
o que nos leva a dizer que o problema esta na locução. 

Convém aqui ressaltar, que a configuração utilizada nos 3 modelos de redes neurais 
foi a que apresentou melhor resultado dentro dos diversos experimentos executados em labo-
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ratório, onde foram feitos testes com várias configurações diferentes de uma, duas e três 
camadas. 

TABELA 5: Resultados obtidos na rede PSHN N antes e após a transformação, sendo: 
x.xx o valor da saída desejada, x.xx o(s) va lor(es) máximo(s) da saída obtido pela 

rede e x.xx o valor da saída após a transformação - 22 estágio . 

Vocabulário Saída da rede 

LIGA 0.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.60 0.00 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.99 0.00 

GRAVE 0.00 0.32 0.01 0.00 0.19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.08 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.99 

AVANCE 0.00 0,01 0.00 0.00 0.43 0.06 0.00 0.00 0.00 0.50 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.99 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 

DESLIGA 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.52 0.00 0.01 0.83 0.00 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.99 0.00 

APAGUE 0.00 0.01 0.00 0.00 0.44 0.07 0.00 0.00 0.00 0.53 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.60 0.99 

CONCLUSÕES 

Através de diversos experimentos notou-se que a determinação exata dos pontos ex
tremos nas locuções é de fundamental importância para o desempenho final do sistema RPI, 
assim como a pronúncia correta e bem clara da palavra a ser treinada e testada. 

Verificou-se que as diferenças básicas de um modelo em relação ao outro são: o custo 
computacional e o tempo de processamento, muito menores na rede "radial basis". Outro, 
aspecto relevante a considerar é o fato do modelo "radial basis", no 12 estágio, poder ser 
utilizado ainda para avaliar a relevância de cada característica do sinal de voz, além de permi
tir trabalhar-se de forma paralela no treinamento deste estágio, ou seja, de forma independen
te, podendo, assim, reduzir ainda mais o tempo de treinamento. Esta rede também mostrou-se 
ser robusta, visto que a utilização de 500 padrões de entrada para treinamento apresentou 
resultado semelhante ao obtido com 1000 padrões, com base na utilização das 110 locuções 
de teste . 

46 REVISTA MILITAR DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA I ' -:::~I 



USO DE TÉCNICAS NEURAI S PARA O RECONHECIMENTO DE COMANDO DE VO Z 

Quanto a comparação dos 3 modelos de redes neurais estudados: "backpropagation ", 
"radial basis" e "pshnn" , verificou-se que o desempenho alcançado foi quase equivalente 
no que toca ao nível de acerto, sendo a taxa média deste : 95 .5%, 98.18 % e 96.36%, respecti
vamente. Logo, com base nestes resultados, pode-se dizer que o sistema é viável para aplica
ções que visem o reconhecimento de comandos isolados. 

Finalmente, verificou-se que os protótipos implementados mostraram-se eficientes e 
robustos, visto que, tendo-se utilizado apenas locutores masculinos na fase de treinamento 
das 3 redes neurais, estas ao serem testadas com algumas locuções de vozes femininas, con
seguiram reconhecer os comandos com uma taxa muito boa de acerto. 
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DESENVOLVIMENTO 
E TECNOLOGIA 

o Estado da Arte em , 
Sistemas de Comunicações Opticas 

Maria Thereza Miranda Rocco Giraldi* 

1. INTRODUÇÃO 

Um Sistema de Comunicações Ópti
cas transmite informação de um 
lugar a outro, não importando se 

estão separados por alguns quilômetros ou 
por distâncias transoceânicas l

. A informa
ção é transportada pela portadora, que é, 
neste caso, uma onda eletromagnética 
óptica cuja frequência é da ordem de 100 
THz. O meio de transmissão utilizado é a 
fibra óptica, que é um guia de onda 
dieIétrico. 

Durante a década de 80, os 
Sistemas de Comunicações Ópticas foram 
largamente desenvolvidos e instalados e, a 
partir de então, têm revolucionado o campo 
das comunicações. Atualmente, acredita
se que estes Sistemas juntamente com a 
microeletrônica foram os fatores decisivos 
que levaram à Era da Informaçã02

• 

• Professora nível Adjunto 2 do Departamento de Engenharia 
El étrica do IME . SUa linha principal de pe squi sa são as 
Comunicações Ópticas. 

1.1. Histórico 

o emprego da luz para transportar 
informação é conhecida desde a Anti
guidade. Diversas civilizações usavam 
sinais de fogo e fumaça para a transmissão 
de mensagens entre seus povos. Esta idéia 
de utilização de sinais para a comunicação 
entre duas ou mais pessoas foi empregada 
até o final do século 18, onde lâmpadas de 
sinalização, bandeiras, espelhos, enti'e 
outros dispositivos foram também usados l

. 

Em 1792, Claude Chappe sugeriu 
um sistema de comunicação de longa 
distância (- 100 km), com repetidores, 
onde a luz permitia que os sinais 
codificados fossem visualizados pelas 
estações repetidoras3

. Este sistema era 
extremamente lento « 1 bis) se comparado 
com as taxas de transmissão de bits (B) 
atuai's que já ultrapassam 10 Gb/s. 

Quase um século se passou, até que 
em 1880, Graham Bell demonstrou a 
transmissão de voz usando feixe de luz. 
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Neste trabalho, a luz do sol era modulada por um diafragma e a voz era então, transmitida por, 
aproximadamente, 200 m'. 

Embora, alguma investigação em Comunicações Ópticas tenha sido realizada no inÍCio 
do século 20, estes sistemas eram limitados a enlaces de comunicação de baixa capacidade. 
Isto se devia ao fato de que não existiam fontes de luz adequadas, e o meio de transmissão 
utilizado ser o ar, o que tornava o sinal óptico totalmente sujeito às intempéries climáticas, 
tais como, chuva, neve, neblina, etc ... , levando à sua atenuação. 

O interesse em Comunicações Ópticas reaqueceu, no início dos anos 60 com o invento 
do laser, pois percebeu - se que esta seria uma fonte extremamente adequada para estes 
Sistemas2• Suas características de luz coerente, possibilidade de modulação em alta frequência, 
baixa divergência do feixe óptico, entre outras, foram algumas das condições que determinaram 
este novo estímulo à pesquisa em comunicações por fibras ópticas. 

A invenção do laser levou ainda, à um grande esforço no sentido de se pesquisar e 
desenvolver diferentes componentes ópticos com o objetivo de se obter transmissão de 
informação confiável usando portadora óptica. 

Em 1966, simultaneamente, dois grupos distintos propuseram um sistema de 
comunicações empregando fibras ópticas como meio de transmissão. Tais sistemas eram vistos 
como bastante viáveis para a substituição dos cabos coaxiais , porém as fibras ópticas àquela 
época, possuíam atenuação extremamente elevada (da ordem de 1000 dB/km), sendo portanto, 
incomparável à atenuação apresentada pelo cabo coaxial (-10 dB/km). Porém, em 10 anos de 
investigações, a atenuação da fibra óptica caiu para valores abaixo de 5 dB/km, tornando - a 
muito atrativa em sistemas de comunicações '. 

Além da pesquisa em fontes e fibras ópticas, muito estudo também foi realizado no 
sentido de se desenvolver os detetores ópticos. 

O primeiro Sistema de Comunicações Ópticas, que entrou em operação no final da 
década de 70, operava em 850 nm devido a facilidade de fabricação de lasers semicondutores 
neste comprimento de onda, que foi chamado de primeira janela das fibras ópticas. 

Devido a todo o enorme esforço realizado durante décadas por pesquisadores do mundo 
inteiro, incluindo o Brasil, é que se têm hoje fibras ópticas com atenuação da ordem de 0,2 
dB/km no comprimento de onda de 1550 nm, lasers semicondutores que podem ser modulados 
em ahíssimas taxas e fotodetetores rápidos e de baixo ruído. Com isto, existem atualmente, 
Sistemas de Comunicações Ópticas operando no Brasil com taxas de 2,5 Gb/s e no exterior 
com taxas superiores a 5 Gb/s. Em 1996 entrou em operação um Sistema de Comunicações 
Ópticas, nos EUA, cuja taxa é de 40 Gb/s! Este é o recorde mundial em termos de Sistemas 
de Comunicações Ópticas comerciais em operação3

. 

A figura 1 apresenta a evolução temporal do produto taxa de transmissão x distância 
(BL em (bitls).km) para os diversos Sistemas de Comunicação existentes. Nota - se que com 
o desenvolvimento dos Sistemas Ópticos, o produto BL teve um aumento de um fator de 103 

em relação às Microondas, que eram na época, os Sistemas de transmissão de informação 
mais rápidos. 
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Figura 1 - Evolução temporal do produto BL [(bitls)km] 

2. COMPONENTES DOS SISTEMAS DE COMUNICAÇÕES ÓPTICAS 

Os Sistemas de Comunicações Ópticas (SCO) são formados pela fibra óptica, que é o 
canal de comunicação, pelo transmissor óptico que é responsável por converter o sinal elétrico, 
com a informação, em luz e injetá -la na fibra, pelo receptor óptico que é responsável pela 
conversão do sinal óptico no sinal elétrico original e em enlaces de longas distâncias, 
principalmente, pelo amplificador óptico, que aumenta o nível do sinal para que possa ser 
detetado. 

À seguir, os diversos componentes de um SCO serão descritos : 

2.1. A Fibra Óptica 

A fibra óptica é, basicamente formada por um guia dielétrico (vidro - SiO) cilíndrico, 
com um núcleo cujo material possui índice de refração (n

l 
= 1,5) sempre maior que o índice 

de refração (n2 = 1,47) do material da casca que o envolve. O mecanismo de reflexão interna 
total na fibra óptica, responsável pela propagação da luz, é então obtido devido a esta 
característica (n, > n

2
). 

A Figura 2 apresenta a estrutura de uma fibra óptica. 
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casca Figura 2 - Estrutura típica de uma fibra óptica. 

Envolvendo a casca, encontra - se o revestimento primário da fibra óptica, geralmente 
de acrilato, que a protege contra ranhuras e fendas. O revestimento secundário, que cobre o 
revestimento primário, serve para proteger a fibra óptica mecanicamente e de fatores ambientais 
que possam danificá - la. 

A fibra óptica se divide em três tipos fundamentais: a fibra multimodo degrau, 
multimodo gradual e a monomodo (degrau). 

A fibra multimodo degrau possui um diferença de índices de refração entre o núcleo e 
a casca na forma de um degrau, onde os valores de nJ e n

2 
são constantes ao longo do raio. 

Esta fibra possui um diâmetro típico de núcleo de 50 11m e de casca de 125 11m. Por possuir 
este alto valor de raio de núcleo, esta fibra permite que diversas frequências se propaguem ao 
mesmo tempo por ela. Estas frequências percorrerão caminhos distintos, e chegarão ao final 
da fibra óptica em tempos diferentes, levando a um grande alargamento do pulso óptico detetado 
quando comparado ao introduzido nela. Este alargamento é chamado de Dispersão. 

A fibra multimodo gradual possui as mesmas dimensões que a fibra multimodo degrau, 
porém o índice de refração no núcleo não é constante e segue, geralmente, um perfil parabólico, 
que decresce, à medida que se aproxima da casca, até chegar ao valor do índice de refração da 
mesma na interface. Na casca, n

2
é constante. O perfil decrescente de nJ faz com que haja uma 

equalização entre as velocidades de propagação das diversas frequências que se propagam 
pela fibra ao mesmo tempo, fazendo com que na saída, os tempos de chegada destas frequências 
sejam também equalizados, levando a um menor alargamento do pulso óptico detetado. 

A fibra óptica monomodo possui sempre nJ e n
2 

constantes, e neste caso, o diâmetro 
do núcleo é de, no máximo, 12 11m. O diâmetro da casca, igualmente às fibras descritas 
acima, é tipicamente de 1251lm. Por possuir raio de núcleo tão estreito, esta fibra permite que 
apenas uma frequência seja propagada pela mesma, reduzindo bastante, o alargamento do 
pulso óptiço detetado. 

A Figura 3 apresenta a estrutura típica das fibras ópticas em relação à propagação dos 
raios ópticos e ao alargamento do pulso na saída das mesmas. 

O comprimento de onda de menor dispersão em uma fibra óptica é o de 1300 nm, que 
é chamado de segunda janela das fibras ópticas. Neste comprimento de onda, a Dispersão é 
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Multimodo com índice Degrau Pu Iso de Entrada Pul so de Salda 
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n, 
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n, 

I----t--->
n(r) 

Figura 3 - Estrutura das fibras ópticas multi modo degrau; multi modo 
gradual e monomodo. 

de aproximadamente, 0,5 ps/nm . km. Este foi o segundo comprimento de onda a ser usado 
nos Sistemas de Comunicações Ópticas por apresentar tão baixa dispersão. 

Em termos de comprimento do enlace, a fibra óptica introduz uma atenuação no sinal 
que é função do comprimento de onda. Esta atenuação se deve a diversos fatores, entre eles 
pode - se citar absorção intrínseca (devido à interação entre a luz e os componentes do vidro), 
extrínseca (causada pela existência de impurezas na fibra óptica), perda por espalhamento 
linear, onde a principal é o espalhamento Rayleigh (devido à não homogeneidades presentes 
à fibra óptica) e perda por espalhamento não linear, que se divide em espalhamento Brillouin 
estimulado (SBS), onde parte da potência óptica passa a se propagar em sentido oposto, e 
espalhamento Raman estimulado (SRS), que gera um fóton que pode se propagar em qualquer 
direção. Tanto o SBS quanto o SRS só ocorrem se altos níveis de potência forem introduzidos 
na fibra óptica, portanto geralmente, podem ser desprezados em Sistemas de Comunicações 
Ópticas, onde os níveis de sinais não excedem 1 m W, principalmente se o enlace for de curta 
distância. A Figura 4 apresenta a curva de atenuação em função do comprimento de onda 
para uma fibra óptica convencional. Pode se observar que, o mínimo de atenuação é obtido 
no comprimento de onda de 1550 nm, que é chamado de terceira janela das fibras ópticas. 
Neste comprimento de onda, a atenuação é de 0,2 dB/km, muito abaixo da atenuação nos 
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cabos coaxiais, por exemplo, que é de aproximadamente, 5 dB/km. É por isto que os enlaces 
de longas distâncias sempre operam em 1550 nm. O pico de atenuação em 1400 nm, se deve 
a existência de íons hidroxila (OR) na fibra óptica que absorvem luz neste comprimento de 
onda. 

Comprimento de Onda (um) 

Figura 4 - Atenuação típica de uma fibra óptica em função do comprimento de onda. 

2.2. O Transmissor Óptico 

O transmissor óptico é formado pelo circuito eletrônico que dá a forma ao sinal com 
a informação, pelo circuito modulador, que age sobre a fonte óptica no sentido de modular o 
sinal óptico e pela fonte óptica. 

As fontes ópticas se caracterizam por serem de material semicondutor, geralmente de 
GaAIAs no caso de emissão em 850 nm ou InGaAsP, se a emissão é em 1300 nm ou 1550 nm. 
O uso de material semicondutor permite que as dimensões destes dispositivos sejam 
aproximadas às dimensões das fibras ópticas. E o uso dos compostos ternários (GaAIAs) ou 
quartenários (InGaAsP), se deve ao fato destes materiais apresentarem Banda Proibida direta, 
o que proporciona um' processo de recombinação direta, tornando a emissão óptica mais 
eficiente. As fontes ópticas são diodos de junção p-n que quando polarizadas diretamente 
emitem luz devido ao processo de eletroluminescência que ocorre no semicondutor. 

As fontes ópticas se dividem em: 

2.2.1. Laser Semicondutor 

É um diodo de junção p-n que se utiliza, fundamentalmente, do processo de emissão 
estimulada para a emissão de luz. Além disto, a cavidade de um laser tem de possuir espelhos 
em suas extremidades para que parte do sinal óptico gerado seja refletido levando à 
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realimentação óptica que estimulará novos fótons a serem gerados. Isto faz com que sua 
emissão seja coerente, ou seja, os fótons emitidos possuem mesma energia e fase que os 
fótons que os geraram. Este dispositivo é principalmente utilizado em enlaces de longa distância 
que operam em altas taxas devido às suas características de emissão tais como, largura de 
linha estreita, útil para minimizar a dispersão; alto nível de emissão, da ordem de 1 mW; alta 
capacidade de modulação, atualmente na faixa de GHz, coerência temporal relativa, necessária 
para os sistemas de alta capacidade; boa coerência espacial, o que permite um eficiente 
acoplamento óptico entre os lasers semi condutores e as fibras ópticas, entre outras. 

A Figura 5 apresenta a estrutura de um laser semicondutor. Observa - se que o laser 
semicondutor é desenvolvido com várias camadas que servem para confinar o campo óptico 
na região ativa do mesmo, região esta onde ocorre a recombinação. As camadas de dupla 
heteroestrutura são responsáveis por este confinamento óptico. O contato de fita serve para a 
injeção da corrente elétrica e para o confinamento dos elétrons até a (e na) camada ativa. 

OXIDO 

"" 0.1 ~m 

CONTATO DE 
Ti/Au 

~ 10 o 20 jJm 

CAMADAS DUPLA 
HETEROESTRUTURA 

Figura 5 - Estrutura de um laser semicondutor. 

A curva típica de potência óptica emitida por um laser semicondutor em função da 
corrente elétrica injetada está mostrada na Figura 6. Como pode - se observar, acima do nível 
de limiar (1Ih)' para uma pequena variação dél corrente injetada, obtem-se uma grande variação 
na potência óptica emitida. O espectro de emissão deste laser para diferentes níveis de corrente 
de injeção também pode ser observado na Figura 6. Nota - se que, a razão de extinção entre 
~ modo principal e os modos adjacentes, para uma corrente injetada I < I

th
, é bastante reduzida. 

A medida que a corrente injetada aumenta, esta razão também cresce e o laser se torna 
monomodo (I = 1,2 I I)' 

lI 
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Figura 6 - Potência óptica emitida por um laser semicondutor em função da corrente 
elétrica injetada e espectro de emissão deste laser para diferentes correntes. 

2.2.2. LED 

o LED também é um diodo de junção p-n porém, esta fonte óptica utiliza apenas o 
processo de emissão espontânea para a emissão de luz. Sua cavidade não possui espelhos em 
suas extremidades e portanto não existe processo de realimentação óptica na geração de fótons, 
neste caso. A luz emitida por um LED é portanto incoerente. Este dispositivo é principalmente, 
utilizado em enlaces de curta distância que operam em baixas taxas devido às suas 
características de emissão tais como, grande largura de linha; baixo nível de emissão, da 
ordem de 100 )lW; baixa capacidade de modulação, atualmente na faixa de MHz, baixa 
coerência espacial. Porém, o LED apresenta certas vantagens em relação ao laser semicondutor 
tais como, fabricação mais simples, menor dependência com a temperatura, circuito de 
polarização mais simples, linearidade (potência óptica emitida é uma função linear da corrente 
elétrica injetada) o que levam à uma maior confiabilidade, e um menor custo. 

A estrutura típica de um LED está mostrada na Figura 7. Note que esta estrutura é 
muito próxima à estrutura de um laser semicondutor (Fig. 5), porém devido à emissão não 
coerente dos LEDs, seu campo próximo emitido já diverge bastante, como pode ser visto na 
Fig.7 . 

O espectro de emissão de um LED está mostrado na Figura 8. Nota - se que é um 
espectro bastante largo à meia altura (FWHM) com, aproximadamente, 36 nm de largura. 
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Camadas para 
Guiamento da Luz 

Substrato 

Metalização 

Dissipação 

Figura 7 - Estrutura típica de um LED. 
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Comprimento de Onda (nm) 

2.3. O Receptor Óptico 

Inco erente 

Figura 8 - Espectro de 
emissão de um LED. 

O receptor óptico é formado pelo fotodetetor, que tranforma a potência óptica em 
corrente elétrica, pelo demodulador, que faz a demodulação elétrica do sinal e pelos circuitos 
eletrônicos que fazem todo o controle deste processo. 
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Os fotodetetores também são diodos de junção p-n, porém, se utilizam do processo de 
absorção em sua operação, sendo polarizados reversamente. Isto faz com que os fóton s 
incidentes gerem pares elétrons-lacunas, criando assim uma corrente elétrica em seus terminais. 
São dispositivos fotovoltáicos que, geralmente, utilizam o composto InGaAs em sua fabricação . 

Os detetores ópticos para SCO se dividem em: 

2.3.1 - Fotodiodo PIN 

É um fotodetetor que possui uma camada intrínseca entre a junção p-n. Isto faz com 
que a região de deplexão formada, possua grande largura, aumentando a responsividade 
(capacidade de transformar a potência óptica incidente em corrente elétrica) do dispositivo e, 
consequentemente, sua eficiência quântica. 

A estrutura típica de um fotodiodo PIN é mostrada na Figura 9, onde nota-se a aplicação 
da tensão reversa de polarização no mesmo. 

~II ! .. .. 
Tensão de Polarização 

RI, : ~ Resistência 
, de Car'ga 

Fotodiodo Sa ida 

p I n 1,1 

~A .... 
Lacuna Elétron 

.. 

0+--+8 

hv 
Fóton 

Figura 9 - Estrutura típica de um fotodiodo PIN. 

As curvas de responsividade para diferentes materiais e de eficiência quântica de um 
fotodiodo PIN estão mostradas na Figura 10. Nota-se que, o InGaAs é o material utilizado na 
fabricação destes dispositivos para operação nas faixas de 1300 nm e 1550 nm, pois é o 
composto que apresenta maior responsividade nesta região do espectro. Na faixa de 850 nm, 
o material, geralmente, utilizado é o Silício. 
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Figura 10 - Responsividade e Eficiência Quântica típicas de um deteto r PIN. 

2.3.2. Fotodiodo APD 

São fotodiodos que apresentam ganho interno. Isto se deve ao processo de ionização 
por impacto que ocorre em uma camada extra colocada entre a camada intrínseca e a camada 
tipo n. Um elétron ou lacuna (primários) gerados pela absorção de um fóton incidente criam 
muitos outros pares elétrons - lacunas (secundários) obtendo-se assim, a corrente elétrica 
com ganho, nos terminais deste dispositivo. 

A estrutura de um fotodetetor APD é mostrada na Figura 11, onde pode - se notar a 
introdução de uma camada tipo p entre as camadas intrínseca e tipo n. É nesta camada tipo p, 
que ocorre a geração de pares elétrons -lacunas secundários. 

Tensão de Polarização 

Figura 11 - Estrutura típica 
de um fotodetetor APO. 
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A Figura 12 apresenta as curvas típicas de responsividade e eficiência quântica de um 
fotodetetor APD. Nota - se que a responsividade chega a, aproximadamente, 0,8 A/W na 
região de 1550 nm. Se uma camada anti-refletora for colocada na entrada deste dispositivo, 
sua responsivídade aumenta ainda mais, chegando a-I, 1 A/W, na mesma faixa de 
comprimento de onda. 
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Figura 12 - Responsividade e Eficiência Quântica de um fotodiodo APO. 
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Figura 13 - Comparação entre a SNR apresentada por um APO e por um PIN 
em função da potência recebida. 
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Em termos de relação sinal- ruído (SNR), pode - se observar na Figura 13, que para 
altas potências ópticas incidentes, o comportamento dos fotodetetores P~N e APD é indistinto. 
Porém, quando estas potências diminuem, principalmente no caso de enlaces de longas 
distâncias, o fotodiodo APD apresenta melhor resposta. Nota - se também, que com o aumento 
da taxa de transmissão, os dois dispositivos pioram suas respostas. 

ZA. O Amplificador Óptico 

O amplificador óptico mais usado atualmente em Sistemas de Comunicações Ópticas 
é o Amplificador a Fibra Dopada com Érbio+3 (EDFA), que opera em torno de 1550 nm. Este 
amplificador é fabricado com fibra óptica monomodo cujo núcleo é dopado com íons de 
Érbio. A operação de um EDFA se baseia no seguinte processo: introduz - se na fibra, um 
sinal óptico de bombeio, que, geralmente, possui comprimento de onda de 980 ou 1480 nm. 
Esta energia é absorvida, e devido ao processo de emissão espontânea, esta fibra emite um 
sinal espectralmente largo, da ordem de 30 nm, em torno de 1545 nm. Se o sinal óptico a ser 
amplificado, possui comprimento de onda dentro desta faixa, os fótons incidentes vão se 
somar aos fótons gerados espontâneamente, e na saída do EDFA, o sinal com a informação 
estará amplificado. 

Uma curva típica de Ganho de um EDFA em função da potência óptica de saída está 
mostrada na Figura 14. Pode - se observar, que o ganho nestes amplificadores varia com o 
comprimento de onda do sinal (\). Neste caso, para um sinal com \ = 1533 nm, o Ganho é 
da ordem 41 dB, para uma potência de saída de O dBm. Para a mesma potência de saída, o 
Ganho cai a 32 dB, para um À = 1557 nm. Isto mostra que o Ganho em um EDFA não é 

. s 
uniforme na sua região de operação. Nota - se, ainda, da Figura 14 que, existe uma potência 
de saturação de saída nestes amplificadores (neste caso, P

sat 
- 16 dBm), onde não adianta 

aumentar ainda mais a potência de entrada no EDFA, pois a saída será a mesma, P . 
sat 

Figura 14 - Ganho de um 
EDFA em função da 

Potência Óptica de Saída. 
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Os EDFAs podem ser usados, em Sistemas de longas distâncias, como amplificadores 
de potência, de linha ou pré-amplificadores, como está mostrado na Figura 15. Pode também 
ser visto nesta figura, que em enlaces de curtas distâncias como em redes locais (LAN), os 
EDFAs também são usados para se compensar as perdas devido às diversas derivações 
existentes . 

o Ampüíicadores de Linha 

1-------_~I\ ••• A 
Fibra '--_--J 

T~ 

Ampüíicador de Potência O 
~_T_~ __ ~------~~>-------~F~ib4ra~------~ __ R_X __ ~ 

O Pré-Ampüíicador 

~ __ T~ __ ~--------F?ib~r~a --------~~>------~ __ R_X __ ~ 

N' Banamento T os T J T ÓtiC,---,O 

'-----'TX 1--'--1 ----r------'--i- D> - -~ IL..---.JR~ 1 Ampüíicador de LAN 1 1 
Figura 15 - Diversas configurações em que os EDFAs podem ser utilizados. 

3. OS SISTEMAS DE COMUNICAÇÕES ÓPTICAS 

Desde 1977, quando o primeiro enlace óptico de telefonia comercial entrou em operação 
nos EUA, muito tem sido realizado e desenvolvido em termos de Sistemas de Comunicações 
Ópticas. 

Do ponto de vista de arquitetura, os SCO podem ser classificados em três grandes 
categorias3: a) enlaces ponto-a-ponto; b) redes de difusão e distribuição e c) redes locais 
(LANs). 

Os enlaces ponto-a-ponto são os mais simples. Transportam a informação contida em 
um trem de bits de um lugar a outro. O comprimento do enlace pode variar de centenas de 
metros (curta distância) até milhares de quilômetros (longa distância) dependendo da aplicação. 
No caso de enlaces de longas distâncias, utilizam - se amplificadores ópticos (ou repetidores , 
que nada mais são do que pares receptores/transmissores) para a amplificação (ou recuperação) 
do sinal. 
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Muitas aplicações de Sistemas de Comunicações Ópticas necessitam que a 
informação seja não só transmitida mas também distribuída a um grupo de clientes. Como 
exemplos podem ser citadas as redes de distribuição de serviços telefônicos, a distribuição 
de vários canais de vídeo (CATV), etc ... As redes de distribuição geralmente, operam em 
curta distância porém, a taxa de transmissão de bits é bastante elevada, podendo chegar, 
atualmente, a 10Gb/s. 

Muitas aplicações da tecnologia de fibras ópticas necessitam de redes nas quais um 
grande número de usuários em uma área local (um campus universitário, por exemplo), estejam 
interconectados de tal forma que cada usuário possa acessar a rede aleatoriamente para 
transmitir informação para qualquer outro usuário. Estas redes são chamadas de redes locais 
e apesar da distância de transmissão ser curta « 10 km), o uso de fibra óptica é interessante 
devido a sua largura de banda extremamente larga. 

A principal diferença entre redes de distribuição e redes LANs é o acesso aleatório 
oferecido aos múltiplos usuários de uma rede LAN. 

Em termos de multiplexação, a técnica mais utilizada até o início desta década era a 
multiplexação por divisão do tempo (TDM), porém, recentemente entrou em operação um 
Sistema que utiliza multiplexação por divisão de comprimento de onda (WDM). Nesta técnica, 
introduz - se na fibra óptica diversos canais, cada um com um comprimento de onda diferente 
espaçados de aproximadamente 1 nm, um do outro. Neste Sistema3

, conseguiu-se atingir 
uma taxa de transmissão de 40 Gb/s, através da multiplexação de 16 canais, operando cada 
um, a uma taxa de 2,5 Gb/s. O grande interesse de se usar Sistemas WDM é a possibilidade 
de se utilizar muitos canais em uma só fibra óptica e poder amplificá-los de uma só vez 
usando EDFAs4. O espectro de um Sistema WDM com 12 canais está mostrado na Figura 16, 
onde pode - se observar também, o ruído introduzido pelo EDFA (patamar abaixo dos diversos 
canais). Nota - se ainda que, existe um espaço não preenchido entre 1540 e 1550 nm. Este 
espaço pode ser facilmente ocupado, aumentando ainda mais a quantidade de informação a 
ser transmitida. 
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A Figura 17 apresenta um exemplo de uma rede em estrela que utiliza multiplexação 
WDM. Esta rede é chamada de LAMBDANET3 e possui N nós (16, neste caso). Em cada nó, 
existe um transmissor que emite em um único comprimento de onda e N (16) receptores 
ópticos operando nos N (16) comprimentos de onda que trafegam na rede. Cada nó recebe 
todo o tráfego da rede. Esta característica cria uma rede completamente conectada e não 
bloqueada cuja capacidade e conectividade pode ser reconfigurada eletronicamente dependendo 
da aplicação. Esta rede é transparente a taxa de transmissão ou ao formato de modulação. 

Nó1 
r--- ---- ---- - ---- ---------- ....... -.""" 

I 
I 
I 

Intelface I 
Eletrônica I 

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

r-- - M ________ M __ - --- - -- -----1 
I I 
I 
I 
I Intelface 
I Eletrônica 
I 
I 
I 
I I l _______________________________ I 

Nó 2 

Acoplador 
Estrela ~_-I 

16 X 16 

Figura 17 - Exemplo da rede LABDANET que utiliza Sistema WDM. 

A multiplexação WDM revolucionou os SCO pois permitiu um aumento considerável 
na quantidade de informação a ser transmitida pela fibra óptica. Através dos EDFAs e desta · 
multiplexação, conseguiu - se, além do aumento na quantidade de informação, um aumento 
na distância do enlace. Os sistemas com multiplexação WDM densa (que usam um menor 
espaçamento entre os canais) e Solitônicos (que, praticamente, não sofrem o efeito de dispersão 
da fibra óptica) são o futuro para os Sistemas de Comunicações Ópticas. 

Atualmente, em termos de Sistemas Ópticos terrestres existe uma malha muito extensa 
de fibras ópticas instaladas espalhadas pelo Brasil e pelo mundo. No caso do Brasil, existe 
um enlace óptico que opera entre o Rio de Janeiro e São Paulo que margeia a Rodovia Preso 
Dutra. Este Sistema está em operação há vários anos, e é o mais antigo no Brasil, em termos 
de enlaces de longas distâncias entre cidades. Existem em operação, ainda, outros Sistemas 
de longas distâncias entre São Paulo e Curitiba, Rio de Janeiro e Belo Horizonte, entre outros. 
No caso de enlaces dentro de cidades, várias capitais do país possuem enlaces em operação 
tanto para a rede telefônica, como para a distribuição de CATV No Rio de Janeiro, por exemplo, 
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a TELERJ possui rede em anel ligando diversas estações na cidade. Esta rede opera a uma 
taxa de 622 Mb/s5. Existem ainda, diversos SCO em operação entre e dentro de cidades de 
menor porte em todo o país. 

Em termos internacionais, tanto os EUA como a Europa e o Japão possuem milhões 
de quilômetros de fibras instaladas em Sistemas Ópticos terrestres6. Os mais recentes enlaces 
de longas distâncias instalados nos EUA, datam de 1996, utilizam amplificadores ópticos, 
operam em 1550 nm a uma taxa de 10 Gb/s e transmitem 129 mil canais de voz6

. 

Considerando - se enlaces ópticos submarinos, o Brasil possui uma malha instalada 
entre todas as capitais do Nordeste, que opera a uma taxa de 2,5 Gb/s . Estes enlaces não 
possuem repetidores nem amplificadores ópticos no mar. Este SCO utiliza EDFAs de potência 
ou Pré-Amplificadores instalados em terra e cada enlace mede da ordem de 150 !an. 

No caso dos EUA, existem diversos enlaces ópticos submarinos em operação sendo 
os mais recentes, o TPC-5 e o TAT-12/13 que operam em 5,3 Gb/s, utilizamEDFAs espaçados 
de 50 km, perfazendo um comprimento total de 10 mil km cada e entraram em funcionamento 
em 19964

. Na Europa e no Japão também existem milhares de quilômetros de fibras instaladas 
no mar. 

Diversos enlaces ópticos submarinos com comprimentos de mais de 20 mil km estão 
sendo planejados ou desenvolvidos. O Sistema FLAG ("Fiber Link Around the Globe") 
conectará varios países da Ásia e da Europa a uma taxa de 5,3 Gb/s, com várias seções 
operando a 10 Gb/s através do uso de 2 canais4

• O Sistema "Africa One" circundará o 
Continente Africano através de cabos ópticos submarinos e cobrirá uma distância total de 35 
mil km4

. 

A Figura 18 apresenta o estado da arte dos Sistemas de Comunicações Ópticas em 
termos da Distância e Taxa de transmissão. As linhas cheias são os limites destes Sistemas 
devido à atenuação. As linhas tracejadas apresentam os limites devido à dispersão. A linha 
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pontilhada mostra o desempenho dos cabos coaxiais para comparação. Os círculos preenchidos 
são enlaces terrestres comerciais americanos em operação desde 1983 e 1985, respectivamente. 
Os círculos vazios são enlaces submarinos também dos EUA, em funcionamento desde 1988 
(TAT-8) e 1991 (TAT-9). Os triângulos são experimentos. Nota -se que, à medida em que a 
taxa de transmissão aumenta a distância máxima de cada enlace diminui. Percebe - se, ainda, 
desta Figura, que os cabos coaxiais já foram há muito suplantados pelas fibras ópticas em 
termos de distância e de taxa de transmissão. Esta Figura confirma, ainda, o que foi descrito 
no item 2.1, sobre a dispersão das (fibras multimodo degrau, gradual e monomodo) e sobre a 
atenuação das mesmas . 

4. CONCLUSÕES 

Neste trabalho apresentou-se sucintamente, o estado da arte das Comunicações Ópticas. 
Os principais componentes dos Sistemas Ópticos foram discutidos, com suas funções mostradas 
em algum detalhe. Vários Sistemas de Comunicações Ópticas foram apresentados com o 
intuito de torná-los um pouco mais conhecidos. Finalmente, pretendeu - se indicar, com este 
artigo, que rumos serão dados aos futuros Sistemas de Comunicações Ópticas. 
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DESENVOLVIMENTO 
E TECNOLOGIA 

Considerações sobre 
Topografia Aplicada às Radiocomunicações 

Engenheiro Marcello Praça Gomes da Silva 

1. INTRODUÇÃO AO RADIOA
CESSO (OU ACESSO VIA RÁDIO) 

O á-se o nome de radioacesso aos en
laces rádio que interligam um certo 
cliente à uma empresa prestadora de 

serviços de telecomunicações (seja ela uma 
empresa pública ou privada), entre dois 
usuários privados ou entre duas prestado~ 
ras de. serviços dentro de uma mesma lo
calidade geográfica, 

Normalmente os radioacessos se 
constituem de apenas um único lance pon
to-a-ponto (usuário-empresa ou usuário
usuário). Entretanto, poderão ser necessá
rios um ou mais pontos de repetição inter
mediários (atuando como pontos de repe
tição ativa ou passiva) para se chegar da 
localidade origem A até a localidade des
tinoB. 

A repetição passiva é feita com an
tenas "back-tó-back" (costa-a-costa ou 

• Engenheiro de sistemas eletrônicos - NEXTEL. 

justapostas) ou através de refletores passi
vos (que são placas metálicas retangula
res que agem como se fossem os espelhos 
planos da óptica geométrica, ou seja, elas 
seguem muito aproximadamente as duas 
leis que regem a reflexão especular ou leis 
de Snell-Descartes). 

Os sinais de microondas tendem a 
se comportar mais ou menos da mesma 
forma que os sinais luminosos (luz), devi
do à sua freqüência muito elevada (ou de 
forma correspondente, devido ao seu com
primento de onda lâmbda muito pequeno). 
Graças a isso é que os sinais de microon
das podem ser razoavelmente refletidos, 
focalizados e, até mesmo, refratados (ou 
curvados) ao viajarem através da 
troposfera (a parte mais baixa da nossa at
mosfera). 

A figura 1 mostra o caso do lance 
único enquanto que a figura 2 mostra um 
lance com repetiçãopassiva do tipo "back
to-back". Esta última situação decorre, 
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quase sempre, da não existência de radiovisibilidade entre as duas estações terminais A e B 
do radioenlace (devido à obstáculos naturais como morros ou serras e/ou a obstáculos artifi
ciais como prédios) . 
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o radioacesso pode operar em diferentes bandas de freqüência, dentre as quais se 
destacam no Brasil: 

• 400 MHz (UHF - UItra-High Frequency); 

• 900 MHz (UHF); 

• 1,5 GHz (UHF); 

• 2 GHz (ponto-multi ponto UHF); 

• 15, 18,23 e 38 GHz (SHF - Super-High Frequency e EHF - Extremey High 
Frequency). 

Outras bandas de freqüência existem em outros países para se realizar acesso via rádio 
(a banda de 26 GHz é um bom exemplo). Há também um outro tipo de acesso rádio que se dá na 
banda de 13 GHz, entre os centros de televisão (CTVs) da EMBRATEL e os estúdios de TV. 

As modalidades existentes são: o ponto-a-ponto ou P-P (400 e 900 MHz; 1,5; 15; 18; 
23 e 38 GHz) e o ponto-multiponto ou P-MP (na banda de 2 GHz). 

Alguns casos particulares podem requerer que o acesso via rádio tenha de ser feito na 
banda de freqüência de 11 GHz com capacidade de 140 Mbit/s plesiócronos (PDH -
Plesiochronous Digital Hierarchy) ou 155 Mbitls síncronos (SDH - Synchronous Digital 
Hierarchy). 

As capacidades de transmissão (quilo e megabitagens) envolvidas nessas bandas de 
freqüência para radioacesso são: 

- 400MHzP-P ~ lx2, 2x2 e 4x2 Mbit/s; 

- 900 MHzP-P ~ 19,2 e 64 kbitls (baixa capacidade); 
lx2, 2x2 e 4x2 Mbit/s; 

- 1,5 GHz P-P ~ 4x2 Mbit/s; 

- 2 GHzP-MP ~ até 64 kbitls; 

- 15 GHzP-P ~ 2 e 8 Mbit/s; 

- 18GHzP-P ~ 2,4,8,17,34,51, 140/ 155 Mbitls; 

- 23 GHzP-P ~ 2,4,8,17,34 e 140/155 Mbitls; 

- 38 GHz P-P ~ 2,4,8, 17,34,51 e 140/ 155 Mbitls. 

Para efeito de dimensionamento de um radioenlace é necessário uma série de infor
mações vindas do campo, a saber: 

- as coordenadas posicionais das duas estações rádio (coordenadas geográficas e/ou 
coordenadas planas UTM); 

- a altitude dos solos em relação ao nível médio dos mares (NMM ou MSL - Mean 
Sea Levei); 
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- as alturas dos centros das antenas em relação ao solo; 

- o perfil longitudinal do enlace rádio; 

- os endereços completos das duas estações (estrada, avenida ou rua; numeração; 
bairro; distrito; município) incluindo o código de endereçamento postal (CEP) 
completo de 8 dígitos; 

- o comprimento da cabeação de radiofreqüência que interliga a antena externa com 
o equipamento rádio interno (no caso das bandas de 400 MHz; 900 MHz; 1,5 GHz 
e 2 GHz); etc. 

Para o escopo deste artigo apenas nos interessam as duas coordenadas posicionais das 
duas estações rádio (um total de 4 valores), as altitudes e alturas e, em particular, o processo 
técnico usado para obtê-las. 

As informações deste artigo também são válidas para os seguintes casos de estações: 

- Estações satélite (TXlRX, somente TX ou somente RX) tanto as pertencentes ao 
segmento terrestre quanto ao segmento espacial; 

- Estações costeiras do sistema móvel marítimo; 

- Estações de radiodifusão (AM e FM) e teledifusão (VHF e UHF); 

- Estações rádio-base de telefonia móvel celular e paging; 

- Estações rádio-base de trunking (sistemas de rádio troncalizado); 

- Estações de tropodifusão (troposcatter); 

- Estações de telemetria; 

- Radiotelescópios (para pesquisas em radioastronomia); 

Estações repetidoras ou terminais de meios físicos (cabos ópticos e cabos coaxiais, 
cabos de pares, ondas portadoras em linhas de alta tensão - OPLAT ou PLC, 
Power Line Carrier); 

- Estações de radiogoniometria; 

- Rádio-faróis (radio beacons). 

A única diferença entre os diferentes casos vem a ser a precisão necessária aos valores 
das coordenadas posicionais das estações (ou seja, a latitude LAT e a longitude LONG ou as 
planas UTM). 

O primeiro passo para o planejamento de um radioenlace em microondas é examinar 
os mapas ou cartas topográficas ao longo do percurso, visando a identificação de possíveis 
obstruções (inclusive as obstruções laterais). Somente a partir de um estudo detalhado em 
carta é que se pode partir para o campo, visando a confirmação ou correção daquilo que se 
havia predito em escritório. Inverter essa seqüência é um grave erro que poderá originar uma 
grande perda de tempo e dinheiro ~ 
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Nesta fase inicial do projeto de um radioenlace em microondas ou de toda uma rede, a 
topografia aplicada às radiocomunicações assume um papel que é crucial. Esta especializa
ção topográfica (a qual necessita de uma série de conhecimentos básicos de radiocomunicação) 
recebe o nome de radiotopografia, teletopografia ou topotelecografia, sendo um promis
sor campo de trabalho para aqueles que detiverem tal conhecimento. 

Para a maioria das pessoas os assuntos telecomunicações e topografia nada possuem 
em comum. São duas palavras que nos remetem a lugares, visões e pensamentos totalmente 
distintos. E, todavia, tal idéia está amplamente longe da verdade. A palavra topografia parece 
ser imediatamente associada à construção civil e nunca à engenharia elétrica nas suas mais 
diversas subdivisões (elétrica de potência, telecomunicações, etc). 

Etimologicamente falando a diferença entre topografia e telecomunicações é total e 
irrestrita. Os próprios dicionários do vernáculo não nos ajudam em nada a perceber os víncu
los de aproximação. Normalmente os dicionários nos dão a entender de que se trata de duas 
disciplinas descorrelatadas por completo. Mesmo os dicionários técnicos especiaLizados muito 
pouco (ou quase nada) nos ajudam. Vide o McGraw-Hill Dictionary of Scientific and 
Technical Terms para corroborar o que acabei de afirmar. 

Somente um profissional de telecomunicações que esteja trabalhando próximo à to
pografia ou então um topógrafo ligado diretamente ao ramo das telecomunicações é que irão 
perceber os fortes elos ali existentes. 

A importância da topografia para as telecomunicações pode ser vista ao se olhar para 
as mais diversas aplicações da primeira sobre a segunda. 

1 - Medição de coordenadas posicionais; 

2 - Medição de altitudes e alturas; 

3 - Alinhame,nto de refletores passivos; 

4 Medida da verticalidade de torres e estruturas de sustentação; 

5 - Orientação física de antenas, de difratores e de repetidores passivos e ativos; 

6 - Cálculo e medição de distâncias (planas ou inclinadas); 

7 - Desenho de perfis longitudinais de enlace; 

8 - Limitação de gabarito para ligações rádio; 

9 - Giro de horizonte para estações satélite; 

10 - Medição de terrenos de sites e calotas de morros; 

11 - Determinação do norte verdadeiro (NV ou NG). 

Ao longo das últimas décadas a dependência foi muito maior do lado das telecomuni
cações do que do lado da topografia. Nos últimos anos essa situação se equilibrou e acabou se 
invertendo com a entrada em cena da constelação de satélites integrantes do sistema interna
cional dito NAVSTARlGPS. 
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Um tal empreendimento para uso militar se tornou um eficaz instrumento de ação, ao 
redor do mundo, para a técnica da topografia. 

Também a eletrônica e a informática introduziram uma série de avanços na prática 
topográfica do dia-a-dia. No passado não muito remoto tanto a óptica tradicional, quanto a 
mecânica reinavam absolutas (eram os assim chamados instrumentos opto-mecânicos) . Com 
o desenvolvimento eletrônico e informático a topografia passou a tomar conhecimento de 
assuntos muito diferentes como os sistemas gráficos de projeto, o sensoriamento remoto, os 
raios laser, etc. 

Aparelhos como níveis digitais, teodolitos digitais eletrônicos, miras laser, coletores 
de dados, rastreadores GPS, estações de trabalho, softwares de desenho e de projeto (CADs 
e SIGs), já fazem parte do mundo quotidiano de muitos profissionais e empresas. 

2. MÉTODOS DE OBTENÇÃO DAS COORDENADAS / ALTITUDES 

A importância das coordenadas geográficas e das altitudes e alturas para as estações rádio é 
devida aos seguintes fatores: 

a - Localização geográfica para possibilitar um traçado de pelfillongitudinal de enlace. 

b - Cálculos de interferência entre as estações de uma mesma rede ou de redes distin
tas. 

c - Determinação da distância e dos ângulos de azimute e elevação entre as estações 
terminais (estas grandezas são obtidas a partir de um software chamado 
AZIMUTE e LADO). A distância entre as duas estações A e B (= dAR) assume, 
particularmente, uma importância fundamental pois ela é básica para o cálculo 
do nível de recepção de potência dos rádio-receptores (assim como o é a freqüên
cia de operação do radioenlace). 

A dependência do nível de recepção com a distância é dada por: 

Lrs = 92,4 + 20 loglo [d x f] (1) 

onde Lrs é o nível de recepção de potência expresso em decibéis em relação ao 
miliwau, loglo é o logaritmo de base dez, d é a distância entre as duas estações A 
e B (d = dAR' em quilômetros) e, finalmente, f é a freqüência expressa em gigahertz. 
Já os ângulos de azimute e elevação permitem, dentre outras coisas, a orientação 
física das antenas pelos instaladores no campo. 

d - Cadastramento na base de dados SITAR (Sistema de Informações Técnicas para 
Administração das Radiocomunicações). 
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e - Determinação posicional e altimétrica dos pontos críticos (PCs) do radioenlace. 

f - Cálculo do percentual de liberação dos raios do primeiro elipsóide de Fresnel 
(= RFl), 

RFl = 17 3) dlx d2 
, dx f 

(2) 

onde as distâncias di, d2 e d são dadas em quilômetros; a freqüência f é dada em 
gigahertz e o raio RFl está em metros (pois 17,3 é uma constante numérica que 
age como um fator de conversão de unidades para possibilitar que RFl apareça 
em metros). 

Outra possibilidade, aplicável aos países que adotam o Sistema Inglês de 
Pesos e Medidas, é dada pela fórmula a seguir, 

RFl = 72 2 J dI x d2 
, d x f 

(3) 

onde as distâncias d, di e d2 são expressas em milhas terrestres (mi) e a freqüência 
f é dada em gigahertz. RFl aparece expressa em pés graças à constante numérica 
conversora 72,2. As ~uas unidades, milhas terrestres e pés, valem exatamente: 

1 ft = 30,48 em (exatamente) 

1 mi = 5280 ft = 1609,344 m (exatamente) 

onde ft é a abreviatura da unidade de comprimento pé (foot em inglês). As folgas 
(ou clearanees) além do raio da primeira elipse de Fresnel são calculadas com o 
auxílio da seguinte fórmula, a qual fornece o raio de qualquer elipsóide de Fresnel 
(= RFn) .em função do raio do primeiro elipsóide de Fresnel (= RFl). 

RFn = RFl x sqrt [n] (4) 

onde RFn é o raio do enésimo elipsóide de Fresnel, RFl é o raio do primeiro 
elipsóide de Fresnel, n é o número do elipsóide de Fresnel a ser considerado e 
sqrt [ ... ] indica a raiz quadrada do argumento [ ... ]. Observar que se tivermos n 
= 1 então RFn = RFl. 

Podemos ter uma desobstrução total do raio do primeiro elipsóide de Fresnel 
(desob% = 100%) ou desobstruções apenas parciais (menores do que 100%). 
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g - Cálculo da sobre-elevação ou earth-bulge (= Hu) dos obstáculos (PCs) ao longo 
do radioenlace, 

Hu = dI x d2 
12,74 K 

(5) 

onde as distâncias di e d2 são expressas em quilômetros e K é o fator de propaga
ção (K é adimensional). Hu aparece expressa em metros graças à constante nu
mérica conversora 12,74. 

Outra possibilidade, aplicável aos países que adotam o Sistema Inglês de 
Pesos e Medidas, é dada pela fórmula a seguir, 

Hu = dI x d2 
1,5K 

(6) 

onde as distâncias di e d2 são expressas em milhas terrestres (mi). Hu aparece 
expressa em pés graças à constante numérica conversora 1,5. 

h - Estimativa preliminar do comprimento dos cabos coaxiais de RF (nas faixas de 
HF, VHFe UHF); dos cabos que ligam aIDU (internai unitou unidade interna) 
à ODU (outdoor unit ou unidade externa) nas faixas de SHF / UHF e dos guias 
de onda para as faixas de 4,5,6,7,8 e 11 GHz. 

As coordenadas geográficas (latitude LAT e longitude LON) das estações envolvidas 
no radioacesso podem ser obtidas por quatro métodos diferentes, a saber: 

1 - Carta topográfica ou planta cadastral; 

2 - Levantamento topográfico tradicional em campo; 

3 - Aparelhos NAVSTAR GPS (um acrônimo para Navigation System with Timing 
and Ranging - Global Positioning System) de precisão ou não; 

4 - Consulta prévia à bases de dados (informatizadas ou não). 

No caso de cartas topográficas para ligações em áreas rurais, a escala deve ser de, pelo 
menos, 1 para 50 mil. São tiradas das cartas as coordenadas planas UTM (sigla para Univer
sal Transversal Mercator) norte (= UTM N) e leste (= UTM E). Elas serão então converti
das, através de um software específico de conversão de coordenadas GEO « - - - » 
UTM, para coordenadas geográficas (latitude lat e longitude long). 
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coordenadas geográficas coordenadas planas UTM 
,----...., 
I latitude I 

I longitude I 
L ____ ....J 

,----...., 
«-----» I norte N I 

«-----» I leste E I 
L ____ ....J 
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No interior das cidades (São Paulo e Rio de Janeiro, por exemplo) as cartas topográfi
cas precisam ter escalas de 1 para 10 mil ou melhor, por causa da grande densidade de infor
mações nelas contidas (ruas, avenidas, prédios, parqu~s, casas, praças, fábricas , viadutos, 
pontes, etc). 

A leitura das cartas topográficas pode fornecer coordenadas geográficas bem precisas 
(nas melhores escalas, tipo 1 :2000). A sua altimetria está ligada diretamente à eqüidistância 
das curvas de nível (quanto maior a eqüidistância pior a qualidade de uma altitude estimada 
em carta). 

No caso de levantamento topográfico tradicional realizado em campo é possível, em 
muitos casos, ter precisão maior do que em outros métodos (porém o custo e o prazo serão 
drasticamente aumentados). 

A topografia tradicional também exige que se ocupe pontos elevados (como terraços 
de edifícios ou caixas d ' água) onde o acesso nem sempre é permitido pelos porteiros, síndi
cos e administradores em geral. 

A topografia tradicional continuará existindo quando o uso do GPS de precisão não se 
mostrar viável. 

A opção de se usar aparelhos GPS surgiu recentemente como um meio rápido, de 
razoável precisão e simples Uá que não é necessário empregar pessoal especializado na ope
ração da maioria dos modelos portáteis). Seu uso requer, no entanto, que sejam tomadas 
importantes precauções para se evitar que haja erros em demasia. 

A maior parte das coordenadas geográficas das estações de radioacesso das empresas 
operadoras de telecomunicações estão sendo obtidas atualmente através de aparelhos de 
posicionamento global tipo GPS portátil pelo pessoal de implantação ou de engenharia de 
facilidades. 

O GPS de precisão fornece leituras excelentes em tempo relativamente curto (estando 
aí incluído o tempo para o pós-processamento dos sinais). Devido a maior complexidade de 
tais equipamentos, é preciso que a equipe de campo saiba não somente como operá-los (in
clusive o pós-processamento) mas também que tenha bons conhecimentos teóricos, tanto de 
topografia quanto de geodésia. O melhor método atualmente é sem nenhuma sombra de dúvi
da o uso do GPS de alta precisão. 

Seja qual for o método empregado, a precisão das coordenadas deverá ser de 50 me
tros no mínimo (50 metros é um valor extremo, na ampla maioria das vezes espera-se algo 
muito melhor do que isso). 

PRECISÃO MÍNIMA = 50 metros 

Isto significa que as coordenadas posicionais fornecidas se encontram no centro de 
um círculo de erro cujo raio vale 50 metros. A coordenada exata do mesmo ponto deverá 
estar situada no interior desse mesmo círculo de erro (no máximo elas devem jazer sobre a 
sua circunferência). 

Vol. xv - NQ 4 - 4Q Trime stre de 1998 75 



DESENVOLVIMENTO E TECNOLOGIA 

3. CUIDADOS A SEREM SEMPRE TOMADOS 

Não é raro que as informações de coordenadas posicionais das estações sejam envia
das para a área de projetos rádio / satélite de forma errada (ou, no mínimo, duvidosa) , gerando 
um desperdício de tempo e de recursos materiais e humanos para que possam ser corrigidas a 
posteriori. 

No entanto, se alguns cuidados básicos forem tomados, tais fatos não deverão ocorrer 
(ou poderão ser minimizados). 

Assim sendo, as orientações abaixo discriminadas devem ser observadas por todos 
aqueles profissionais que tiverem a incumbência de realizar tais serviços em campo, de 
fiscalizá-los e supervisioná-los. 
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- Sempre informar qual foi o processo de obtenção das coordenadas posicionais 
eGPS de precisão ou não, cartas topográficas, etc). No caso de se extrair as coor
denadas a partir de cartas é interessante que se tire uma fotocópia (xerox) da 
respectiva legenda. Na legenda de uma carta topográfica existem informações 
muito importantes para se elucidar eventuais problemas que venham a surgir, 
quais sejam: 

- Datum horizontal ou DH; 

- Datum vertical ou DV; 

- Eqüidistância das curvas de nível ; 

- Situação da folha no estado e articulação da folha; 

- Escala da carta (l: 100000, 1 :50000, 1: la 000, ... ) 

- Declinação magnética e convergência meridiana do centro da folha; 

- Edições e impressões da carta. 

2 - Duvidar sempre que os usuários já possuam as coordenadas posicionais em suas 
próprias dependências (como e quando as obtiveram, quem as forneceu, qual a 
sua precisão, qual é o datum horizontal de referência 7). Idem no que diz respeito 
à altitude de solo em relação ao nível médio dos mares . 

3 - No Brasil, o datum horizontal (datum planimétrico ou HRD - Horizontal 
Reference Datum) deverá estar sempre dentre os quatro abaixo discriminados: 

- Córrego Alegre; 

- Astro Chuá (ou Chuá Astro); 

- SAD-69 (sigla de South American Datum 1969); 

- WGS-84 (sigla de World Geodetic System 1984). 
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o datum horizontal onde as medidas deverão ser feitas é o SAD-69 preferencial
mente. 
Em princípio não deverão ser utilizados quaisquer outros data horizontais (ob
servar que a palavra datum é latina e o seu plural é data e não datums ou algo 
parecido). 
A palavra datum significa uma direção, um nível ou uma posição a partir da qual 
os ângulos, alturas, velocidades ou distâncias são convenientemente mensurados. 
É qualquer quantidade ou valor (ou numérico ou geométrico) que serve para 
referencial de base para outras quantidades ou valores do mesmo tipo (como um 
ponto, uma linha ou uma superfície em relação aos quais os outros devem ser 
determinados). Na área de Teoria dos Circuitos Elétricos nós encontramos a ex
pressão "VoItage Datum" (ou Datum de Tensão) que significa o ponto a partir 
do qual devem ser medidas todas as diferenças de potencial existentes em um 
determinado circuito eletro-eletrônico. 
Alguns exemplos de data alienígenas para o solo brasileiro e que podem ser 
facilmente encontrados nas bibliotecas internas dos aparelhos GPS portáteis são: 

- Indian; 

- Kertau Malay; 

- European 1950 (Europa); 

- Nigéria (Minna); 

- Tokyo (Japão); 

- Sierra Leon'60 (na África Ocidental); 

- Bukit Rimpah; 

- Australian' 66 (Austrália); 

- WGS-72 (World Geodetic System 1972); 

- Djakarta (Indonésia); 

- Ghana (na África Ocidental); 

- Hu-Tzu-Shan; 

- Hjorsey 1955; 

- Tristan Astro 68; 

- Old Egyptian (no Egito); 

- Kerguelen Island (nas ilhas Kerguelen); 

- Liberia 1964 (na África Ocidental); 

- Montjong Lowe; 

- Guam 1963 (na Ilha de Guam no Oceano Pacífico); 

- NAD-83 (North American Datum 1983); 

Vol. xv - Nl! 4 - 4l! Trimestre de 1998 77 



DESENVOLVIMENTO E TECNOLOGIA 

78 

- NAD-27, CONUS; 

- Ireland 1965 (na Irlanda) ; 

- Herat North; 

- Geodetic 1949; 

- Qornoq; 

- Campo Inchausp (na América do Sul) ; 

- Luzon (Filipinas); 

- Merchich; 

- Easter Island (na Ilha da Páscoa no Oceano Pacífico); 

- Yacare (na América do Sul). 

Quando se utilizar aparelho GPS é necessário se tomar cautela, pois a biblioteca 
interna do mesmo contém um número elevado de data planimétricos (conforme 
vimos na listagem anterior). O usuário poderá, inadvertidamente, empregar um 
datum horizontal não pertencente ao território brasileiro (e para o qual não se 
tivessem as respectivas equações de conversão) . Nesse caso, além do erro ineren
te ao sistema GPS, teríamos também um erro resultante do uso do datum hori
zontal alienígena. Este erro é, infelizmente, muito comum, pois o assunto é virtu
almente desconhecido da grande maioria dos técnicos e engenheiros de teleco
municações (a não ser de um grupo bem reduzido que atua a fundo na área de 
projetos de radiocomunicações). 
Muitas vezes os aparelhos GPS também permitem que os usuários definam um 
datum horizontal específico (facilidade esta que nunca deve ser usada neste tipo 
de aplicação). 

4 - Juntamente com os valores numéricos das coordenadas deverá ser sempre envia
do o datum horizontal utilizado. 

5 - Os aparelhos GPS possuem, normalmente, dois formatos para a apresentação 
dos valores das coordenadas geográficas, são eles : 

- DMS ou Degree Minute Second (grau, minuto e segundo); 

- DDM ou Degree Decimal Minute (grau, minuto decimal). 

o operador deve se acautelar quanto ao formato que estiver sendo usado. Prefe
rencialmente trabalhar com o formato DMS. No caso de se utilizar o formato 
DDM isto deverá ficar bem explicitado no texto que enviar as coordenadas para 
a área de projetos. É também possível termos o formato DD (Decimal Degree ou 
Grau Decimal). Exemplos dos três formatos de apresentação são dados a seguir: 
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DMS ~ 22° 35' 43,15" (22 graus; 35 minutos; 43,15 segundos) 

DDM ~ 45° 15,135' (45 graus; 15,135 minutos) 

DM ~ 18,4928° (18,4928 graus) 

6 - Os aparelhos GPS calculam os azimutes geográficos (azimutes em relação ao 
norte verdadeiro ou norte geográfico) das estações. A qualidade de tais valores 
depende diretamente da qualidade das coordenadas posicionais tiradas pelo apa
relho ou da qualidade das coordenadas ali inseridas pelo usuário . 

4. UM ERRO MUITO COMUM DE ACONTECER: FORMATO DMS X DDM 

É preciso bastante cautela para não haver confusão com os dois formatos da unidade 
angular grau (o erro resultante poderá vir a ser bem significativo). 
Vejamos então o seguinte exemplo onde as coordenadas geográficas de uma estação de saté
lite tipo TVRO (TV Receive-Only) foram enviadas à área de projetos no formato DDM, 
porém, foram entendidas pelo engenheiro projetista como se estivessem no formato DMS. 

LAT certa = 10° 45,33' Sul (S) 

LONG certa = 71° 20,15' Oeste de Greenwich (W Gr) 

Passando-se os valores anteriores para o formato DMS temos de fazer primeiramente 
a conversão dos minutos decimais de arco em segundos de arco: 

60" 
0,33' x -- = 19,8 segundos de arco 

1 ' 

60" 
0,15' x -- = 9 segundos de arco 

1 ' 

Interpretando o formato original DDM como se fosse DMS teríamos: 

LAT errada = 10° 45' 33" Sul 

LONG errada = 71 ° 20' 15" Oeste de Greenwich 
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Conforme calculamos previamente, os valores corretos são : 

LAT certa = 10° 45' 19,8" Sul 

LONG certa = 71° 20' 09,0" Oeste de Greenwich 

A diferença em valor absoluto ou módulo (= erro absoluto) seria de: 

Erro em Latitude = ILAT errada - LAT certa / = 33" - 19,8" 

Erro em Latitude = 13,2" 

Erro em Longitude = / LONG errada - LONG certa / = 15"- 9" 

Erro em Longitude = 6" 

Ainda que o planeta Terra não seja plano, é razoável se utilizar um triângulo retângulo 
plano (figura 3) para se calcular a distância aproximada entre as duas estações (a estação com 
as coordenadas certas e a estação com as coordenadas erradas). Isto é válido pois as distânci
as aqui envolvidas são muito pequenas e o planeta Terra pode ser considerado plano. 
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Figura 3 - Triângulo Retângulo Plano ABC (C = 90 graus) . 
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Em um triângulo retângulo plano vale o chamado Teorema de Pitágoras da geometria 
euclidiana elementar: 

"O quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos". 

O uso do triângulo retângulo plano não acarretará erros apreciáveis de magnitude 
quando as distâncias envolvidas forem pequenas (como é no presente exemplo). Uma forma 
mais correta seria a utilização de um triângulo retângulo esférico (ver a figura 4) onde a 
hipótese subjacente é o formato esférico perfeito do planeta Terra (uma hipótese que sabemos 
a priori não ser também algo cem por cento verdadeiro). 

b 

() ~
-----

---.~ -----

\ --~ --_._--------------->- . 

1\ 

B /\ 

C 

CJ 

Figura 4 - Triângulo Retângulo Esférico ABC (C = 90 graus). 

Para trigonometria plana o Teorema de Pitágoras fornece 

Erro = SQRT [Err Lat 1\ 2 + Err Long 1\ 2 ] (7) 

Erro = SQRT [13,2 x 13,2 + 6 x 6 ] 

Erro = 14,5 segundos de arco 

SQRT [ ... ] denota a raiz quadrada do argumento [ ... ] e o acento tipo circunflexo indica 
elevação ao quadrado. 
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Um minuto de arco, sobre um círculo máximo, vale exatamente (por uma questão de 
definição) uma milha náutica (nm = nautical mile), ou seja: 

l' = 1 nm = 1852 metros 

Em conseqüência, um segundo de arco sobre um círculo máximo vale: 

1" = 30,87 metros (= 1852 / 60) 

Assim sendo, nosso erro de 14,5 segundos de arco corresponde à uma hipotenusa de 
cerca de 447 ,6 metros (= 14,5 x 30,87). 

Um erro de 1 grau em um círculo máximo significa que o ponto marcado está distante 
cerca de 111 quilômetros da sua posição correta. Errar um grau, em um registro de coordena
das posicionais, é, portanto, um grande absurdo (e, todavia, às vezes ainda acontece na vida 
real) . 

Para cálculos mais informais costuma-se usar a correspondência de que 1 segundo de 
arco vale aproximadamente 31 (ou mesmo 30) metros. 

É interessante atentar para o fato de que o símbolo da unidade milha náutica (nm) é o 
mesmo símbolo da unidade nanometro. O leitor que desejar evitar esta situação conflitante 
poderá usar o símbolo "mn" (diretamente da língua portuguesa) ao invés de "nm" (que são 
as iniciais do inglês "nauticaI mile"). 

Todavia, será muito difícil haver confusão entre as duas unidades, pois as mesmas 
possuem magnitudes muito diferentes entre si (l nanometro é igual à 10 E-9 do metro) . Além 
disso, as duas unidades são utilizadas em ambientes totalmente distintos. A milha marítima 
(ou náutica) só deve ser empregada para a navegação marítima ou aérea (para expressar dis
tâncias), enquanto que o nanometro vai encontrar aplicação na espectroscopia e na 
nanotecnologia (ou tecnologia nanométrica). 

Em termos de unidades do Sistema Inglês de Pesos e Medidas (SIPM ou BSWM -
British System of Weights and Measures) a milha marítima vale: 

1 nm = 6076,11548556 pés (exatamente) 

ou, aproximadamente, 6076 pés. 
Um segundo de arco poderá ser aproximado por 101 pés (= 30,7848 m) ou, com maior 

imprecisão, usa-se 100 pés (= 30,48 metros). 
Agora será exemplificado o cálculo com a trigonometria esférica. Seja um triângulo 

retângulo esférico ABC (a,b,c) onde: 
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ABC (maiúsculas) são os seus ângulos internos; 

abc (minúsculas) são os seus lados esféricos; 
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de tal forma que o lado "a" é oposto ao ângulo "A", o lado "b" é oposto ao ângulo "B" e o 
lado "c" é oposto ao ângulo "C". 

O ângulo "C" é o ângulo reto (= 90 graus) e, portanto, "c" é a hipotenusa esférica, "a" 
e "b" são os catetos esféricos . Um triângulo esférico é a porção da superfície de uma esfera 
que é limitada pelos arcos de 3 círculos máximos (que se interceptam dois a dois) . Os arcos se 
chamam "lados do triângulo esférico". Se o triângulo esférico tiver um ângulo reto ele será 
chamado de triângulo retângulo esférico. 

No nosso exemplo vamos chamar o erro de latitude (= 13,2 segundos) de lado "a" e o 
erro de longitude (= 6 segundos) de lado "b". Nosso problema estará resolvido com a desco
berta do lado "c" (a hipotenusa esférica). 

A relação fundamental que fornece, imediatamente, este lado esférico, é dada por: 

cos c = cos a x cos b (8) 

onde cos [ .. . ] é a função trigonométrica cosseno de um ângulo [ ... ]. Esta igualdade é a 
analogia esférica do teorema de Pitágoras da geometria plana e podemos chamá-la de Teore
ma de Pitágoras da Trigonometria Esférica. Temos então: 

(
13,2) ( 6 ) cos c = cos -- x cos --
3600 3600 

(em graus) 

cos c = 0,999 999 997 95 x 0,999 999 999 58 

cos c = 0,999 999 997 53 

c = 0,004 027 041 52 graus 

ou, em segundos de arco, 

c = 14,497 segundos de arco aproximadamente 

Conforme podemos ver, não há qualquer diferença ao se trabalhar com a trigonometria 
esférica no caso das distâncias usualmente encontradas na área das comunicações terrestres 
via rádio (excetuando-se as comunicações por centenas de quilômetros na faixa de HF -
High Frequency e tropodifusão, por exemplo) . 

Entretanto, quando o erro em latitude (ou em longitude ou em ambos) é muito grande, 
a discrepância entre a trigonometria plana e a esférica se torna gritante. 

Seja, pois, um erro em latitude de 60 minutos de arco e um erro em longitude de 50 
minutos de arco. 

Pela trigonometria plana temos: 

Erro = SQRT [Err Lat A 2 + Err Long A 2] 
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Erro = SQRT [60 x 60 + 50 x 50] = SQRT [3600 + 2500] 

Erro = 78,1 minutos de arco 

Pela relação anteriormente vista da trigonometria esférica temos: 

cos c = cos a x cos b 

cos c = cos (~~) x cos (~n (em graus) 

ou 

c = 1,30 minutos de arco 

A diferença, em magnitude ou valor absoluto, entre a hipotenusa plana (= Erro) e a 
hipotenusa esférica (= c) é dada por: 

Dif = I Erro - c I = I 78,1 - 1,30 I = 76,8 minutos de arco 

Este é um resultado tremendamente discrepante. 

A confusão (DDM x DMS) é bem razoável de acontecer no caso de uma transmissão 
via fax com qualidade ruim e onde o projetista de radioenlaces não teve o cuidado de checar 

os valores recebidos. 

Também pode ocorrer, por incrível que possa parecer, por um total desconhecimento 
da existência dos dois formatos de apresentação (o formato DMS e o formato DDM). 

5. A FÁBULA DO TERRITÓRIO BRASILEIRO NO EXTERIOR 
E OUTRAS ESTÓRIAS 

Outro erro comum consiste no envio de coordenadas geográficas de um suposto ponto 
no território brasileiro, porém cujos valores estão além dos valores dos pontos extremos do 
Brasil. 

A posição geográfica do Brasil (seus quatro pontos extremos) é: 

• NORTE: Monte Caburaí - Roraima 
LAT: 5 graus 16 minutos 19 segundos Norte 
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• SUL: Foz do Arroio Chuí - Rio Grande do Sul 
LAT: 33 graus 45 minutos 9 segundos Sul 

• LESTE: Ponta do Seixas no Cabo Branco - Paraíba 
LON: 34 graus 45 minutos 54 segundos Oeste 

• OESTE: Serra Contamana - Acre 
LON: 73 graus 59 minutos 32 segundos Oeste 

Se a localização de uma antena, em solo nacional, for dada como sendo de 35 graus, 
12 minutos, 17,2 segundos de latitude sul nem será preciso se conferir a longitude. Este ponto 
já estará fora do território brasileiro (checar com a latitude da Foz do Arroio Chuí no Rio 
Grande do Sul). 

O Brasil se acha situado inteiramente no hemisfério ocidental (oeste do meridiano de 
Greenwich) e quase que inteiramente contido no hemisfério meridional (austral ou sul). Apenas 
uma pequena porção de terras se encontra acima da linha do Equador (hemisfério setentrional 
ou boreal). 

Isto quer dizer que a maior parte de nossas latitudes se referem ao hemisfério austral e 
nenhuma longitude se refere ao hemisfério oriental. 

Somente no Amazonas, Roraima, Pará e Amapá será possível encontrar latitudes nor
te. Uma latitude norte nos estados do Acre ou do Paraná estará, portanto, totalmente errada. 

Outros casos notáveis já acontecidos dizem respeito a estações rádio localizadas em 
meio a rios, lagos, baías (como a Baía de Guanabara no Rio de Janeiro) ou mesmo em pleno 
oceano Atlântico. 

Alguém poderia até retrucar que existem ilhas em meio a tais locais e, dessa forma, as 
coordenadas poderiam ser de pontos ali situados. 

Entretanto, a realidade é bem outra. A estação estaria localizada na própria superfície 
d'água (e como, muitas vezes, a estação fica no interior de uma fábrica, se deduz que a 
fabrica estaria boiando na água!! !). 

Freqüentemente as coordenadas geográficas são também expressas com segundos ou 
minutos de arco superando largamente o seu limite superior (lembrar do sistema de base 60). 
Encontrar algo como 95 segundos ou 67 minutos de arco é deveras comum. 

Esses absurdos são fruto não apenas do desconhecimento desses assuntos mas tam
bém de desatenções e desleixos daqueles que operam os aparelhos GPS portáteis ou retiram 
as coordenadas de cartas. 

6. INSTRUMENTAL DE CAMPO 

A topografia tradicional em campo precisa sempre estar balizada com instrumental 
adequado e suficiente para a plena realização dos trabalhos . Consideram-se duas equipes 
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atuando simultaneamente no campo, uma equipe por estação rádio do enlace. Deve haver 
dois profissionais por equipe, a saber: um topógrafo e um auxiliar (ou, de preferência, dois 
topógrafos). 

O instrumental, a meu ver·necessário para a topografia aplicada às radiocomunicações, 
é dado por: 

1 - Dois teodolitos (ópticos ou preferencialmente eletrônicos) com seus respecti-
vos tripés; 

2 - Duas réguas ou miras; 

3 - Duas trenas metálicas de, pelo menos, 50 metros cada uma; 

4 - Duas máquinas fotográficas (digitais ou tradicionais); 

5 - Um par de telurômetros ou distanciômetros prismáticos ; 

6 - Dois binóculos possantes; 

7 Duas bússolas; 

8 - Dois aparelhos GPS portáteis de navegação (usados tão somente para dar um 
start inicial na planimetria - a medição das duas coordenadas posicionais de 
um ponto, sejam elas geográficas ou planas UTM - Universal Transversa de 
Mercator); 

9 - Dois altímetros (para dar um start inicial na altimetria - a medida das altitudes 
em relação ao nível médio dos mares, o assim chamado NMM ou MSL - Mean 
Sea Levei); 

10 - Jogo completo de cartas topográficas da região sob estudo. 

Não se deve nunca ir para campo sem se estar munido de um set de vértices IBGE de 
primeira ordem e RNs (referências de nível). No caso de um deles estar destruido ou não 
poder ser acessado, o trabalho não precisa parar para se retornar ao escritório buscando o 
outra opção. 

Não esquecer que ao medirmos um ângulo vertical com o teodolito devemos, se a 
distância horizontal já for superior a uns 200 metros, levar em consideração a refração óptica 
na troposfera e a curvatura da Terra. Isto implica em utilizar um fator K

L 
(K da luz ou K 

óptico) que, em condições normais de propagação, vale aproximadamente 8/7 (= 1,142857). 
É óbvio também que o uso de dois teodolitos medindo simultaneamente nos dois 

sentidos da direção de interesse é um approach bem mais preciso do que se usássemos so
mente um único teodolito. 

Durante todas as medições com o teodolito é fundamental repetir cada medida, em 
cada estação, pelo menos duas vezes (duas séries de medidas por estação). Isto dá um total de 
quatro séries (duas na estação A e duas na estação B). 

Deve-se utilizar teodolitos cuja precisão seja no mínimo igual a 10" (dez segundos de 
arco). 
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Não devem ser usadas as trenas eletrônicas atualmente já à venda no mercado, pois as 
mesmas não são adequadas ao trabalho de campo. Elas servem apenas para uso interno (pré
dios, casas, galpões). Trenas menores (tipo 10 ou 5 metros) não são práticas para levantamen
tos topográficos externos, onde as distâncias a serem medidas podem ser bem maiores do que 
essas. 

As máquinas fotográficas tanto podem ser as usuais (com filme) ou então as digitais 
(onde as fotografias são vistas e manuseadas em computadores). Estas últimas são muito 
adequadas para os surveys e vêm fazendo um enorme sucesso. Muitas vezes c.ompra-se um 
filme de 36 poses, vai-se ao campo em uma determinada estação de microondas, fotografa-se 
o que se deseja e, como as fotos são urgentes e nem todas as poses foram tiradas, temos de 
perder uma série de poses para revelarmos o filme no mesmo dia (ou então acabamos por 
bater fotos em excesso, somente para aproveitar todo o filme). Duas outras vantagens são a 
possibilidade de pós-processamento das fotos através de um software de tratamento de ima
gens e o fácil armazenamento posterior em discos rígidos (hard disks), zip disks, CDs 
graváveis e outros meios de armazenagem magnética (ou magneto-óptica). 

As fotos digitais podem ser arquivadas em "álbuns computadorizados" de acordo com 
cada site e/ou link vistoriado, o que facilita sobremaneira a procura, a ordenação e a impres
são das mesmas. 

As máquinas digitais têm o recurso extra de poder aumentar a quantidade de poses 
disponíveis com a conseqüente diminuição da resolução (perda de qualidade) o que, às vezes, 
é bem interessante. 

As fotografias digitais são também preferíveis às fotografias comuns na hora de sua 
anexação aos relatórios de survey (ou aos relatórios de site) pois não precisamos utilizar cola 
e nem recebemos relatórios onde as fotos estejam mal coladas, quase se soltando das páginas. 

As desvantagens associadas às máquinas digitais são o preço ainda alto (pelo menos 
no Brasil), a baixa qualidade e a necessidade de uma excelente impressora colorida se quiser
mos imprimir algo profissional e entendível. Os recursos adicionais das máquinas digitais 
são também, geralmente, bem inferiores aos recursos extras das máquinas fotográficas tradi
CionaIS. 

O aparelho GPS de navegação não deve nunca ser usado para se obter as coordenadas 
posicionais das estações ou de pontos críticos (sua precisão não é adequada). Para esses casos 
recomendo o GPS de precisão (a bem da verdade, recomendo o GPS de precisão em todos os 
casos possíveis). 

As cartas topográficas terão escalas diferentes, dependendo do local em questão. Muitas 
vezes não é possível dispor de cartas com escala melhor do que 1 para 50 mil (notadamente 
em áreas rurais). Nas cidades deve-se fazer um esforço para se obter cartas com escalas de, 
pelo menos, 1 para 10 mil (as plantas cadastrais nos fornecem excelentes escalas de 1:5000 
ou, até mesmo, de 1 :2000). Em casos de certa criticidade será preciso, mesmo nessas escalas, 
fazer uma checagem no campo (árvores são um exemplo clássico). Além disso, uma planta 
cadastral não está isenta de erros, os quais poderão nos induzir à falsas conclusões no escritó
no. 
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Para se checar a veracidade dos dados oriundos de cartas topográficas (quaisquer que 
sejam as escalas das mesmas) podem ser efetuadas medições comprobatórias em campo. 
Estas, podem ser feitas através de levantamentos topográficos tradicionais (com teodolitos, 
réguas, trenas e distanciômetros ou telurômetros) ou por meio de equipamentos de 
posicionamento global, vulgo GPS, do tipo diferencial ou geodésico. Não faz o menor senti
do checar tais dados através de equipamentos GPS portáteis (de navegação). 

Usar GPS de navegação e carta 1 :2000 é perder tempo, bastaria, nesse caso, se usar 
apenas a carta 1 :2000. Contudo, caso houvesse erros na carta topográfica 1 :2000 o GPS de 
navegação seria inútil para descobrí-los. Uma total perda de tempo e dinheiro. 

Podemos fazer a seguinte analogia. Um sujeito A mede o diâmetro interno de um cano 
usando um paquímetro. Um outro sujeitoB deseja checar o resultado do primeiro e, para isso, 
faz uso de um "metro de pedreiro". Indubitavelmente trata-se de um erro conceitual, um 
tempo perdido e uma afronta às práticas da boa engenharia. Como diriam os britânicos: 
Nonsense !. 

7. APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS EM RELATÓRIO 

88 

o relatório dos trabalhos de campo deverá conter os seguintes itens das duas estações: 

a - Coordenadas geográficas (latitude lat e longitude long), expressas, preferencial
mente, sob o formato DMS (grau, minuto, segundo); 

b - Indicação ou da letra S (south) ou da letra N (north) para as latitudes e, ou das 
letras WGr (West Greenwich ou Hemisfério Oeste) ou das letras EGr (East 
Greenwich ou Hemisfério Leste) para as longitudes; 

c - O datum horizontal ou planimétrico das coordenadas geográficas (preferencial
mente usar o SAD-69 para o território brasileiro); 

d - As altitudes de solo em relação ao nível médio do mar, em metros; 

e - O datum vertical ou altimétrico das altitudes (VRD - Vertical Reference Datum). 
Preferencialmente usar o VRD Marégrafo de Imbituba no estado de Santa Catarina 
como sendo o datum vertical; 

f - As alturas dos pontos de alimentação das antenas até o solo, em metros; 

g - Os ângulos de azimute da estação A (= Azim AB) e da estação B (= Azim BA) 
em graus decimais (também poderão ser usados graus de base 60 ou sexagesimais 
ou, preferencialmente, ambos); 

h - Indicação de ser azimute geográfico (Azim geo, Azim NV ou Azim NG) ou 
azimute magnético (Azim mag ou Azim NM); 

- Os ângulos de elevação da estação A (= Elev AB) e da estação B (= Elev BA) em 
graus decimais (também poderão ser usados graus de base 60 ou sexagesimais 
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ou, preferencialmente, ambos). De forma alternativa pode-se usar a grandeza zê
nite ao invés da grandeza elevação (Zen AB e Zen BA) 'muito embora não se 
aconselhe o uso do approach zenital em radiocomunicações . 

Para as antenas refletoras parabólicas, a altura deve ser medida na interface entre a 
antena e a sua linha de alimentação (feed line), quer seja ela um guia de ondas ou um cabo 
coaxial. Este é o chamado "ponto de alimentação da antena parabólica". 

Já para os refletores passivos e os difratores, a altura deverá ser medida no ponto de 
encontro das diagonais da placa (as placas são usualmente de formato retangular). Antenas 
helicoidais e antenas Yagi-Udas têm como marca de altura os seus pontos de alimentação 
(pontos de encontro das antenas com as suas linhas de alimentação coaxiais) tal qual nas 
parabólicas. 

No caso de difratares ou refletores passivos de dimensões avantajadas, caso se meça a 
altura a partir do ponto mais alto (ou do ponto mais baixo) da estrutura, poderemos ter dife
renças significativas em relação à altura medida no ponto de encontro das duas diagonais. 

Seja, por exemplo, um difrator de formato retangular com 5 metros de comprimento 
por 4 metros de altura (uma área de 20 metros quadrados), sobre um cavalete onde temos 2 
metros entre o solo e o lado inferior do difrator. Se nós medirmos a altura desse difrator no 
ponto de encontro das diagonais do retângulo acharemos uma altura de 4 metros (= 2 m + 2 
m). Se medirmos a altura em relação ao lado horizontal mais alto encontraremos 6 m (= 2 m 
+ 4 m) e, finalmente, se medirmos a altura em relação ao lado horizontal mais baixo encon
traremos 2 m. Diferenças bem significativas se não adotarmos um certo padrão de referência. 

No sul do Estado do Espírito Santo existe um refletor passivo para uso na banda de 
UHF (300 MHz) com uma área de 384 metros quadrados (sendo 24 metros de largura por 16 
metros de altura). Nesse caso particular os dois pontos de vista geram uma diferença de 8 
metros na altura a ser considerada (H . = 8 metros e H = 16 metros). 

meIO topo 

A tabela resumo do dimensionamento deverá conter a altura da torre ou poste (quando 
for torre ou poste) ou do prédio (quando for prédio). 

No caso de prédio separar a informação da altura do prédio propriamente dito da 
altura da estrutura de sustentação (cavalete ou mastro) por sobre o prédio. Ver agora os dois 
exemplos a seguir. 

Torre (m) 

45 
30 

Antena (m) 

35 
20 

~ para torre ou poste saindo do solo 

Neste caso, a torre (ou poste) nasce diretamente no solo do terreno do site. No primei
ro exemplo a antena está situada na cota de 35 m e no segundo exemplo a antena está situada 
na cota de 20 m. 
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Prédio (m) 
45 
40 

Cavalete (m) 
4 
6 

Antena (m) ~ 
3 
5 

para cavalete di sposto acima 
do terraço do prédio 

Nesse caso temos dois cavaletes, um de 4 metros e outro de 6 metros. No primeiro, a 
marca de altura da antena está localizada a 3 metros e no segundo caso a marca de altura da 
antena está localizada a 5 metros . 

No primeiro caso a altura total da antena é de 48 metros e no segundo caso a altura 
total da antena é de 45 metros. 

Esta plena separação dos diversos "tipos" de altura faz com que se tenha, de imediato, 
uma visão completa da situação altimétrica do site. 

Caso exista mais de um nível de terraço deve-se explicitar qual é o nível que foi 
considerado (que é de onde o cavalete vai nascer). 

As altitudes de solo devem possuir uma tolerância máxima de ± 5 pés (cerca de ± 1,5 
metros). As alturas das antenas devem, é claro, ser bem mais precisas (uma altura real de 20 
metros expressa com uma tolerância de 1,5 metros seria um absurdo). 

Não é usual se empregar a grandeza zênite em substituição à grandeza elevação. Uma 
vantagem óbvia da elevação é que ela carrega um sinal algébrico indicativo da altitude total. 
Por definição, a elevação é positiva para a estação rádio de menor altitude total e negativa 
para a outra estação. 

O zênite não carrega este sinal algébrico para diferenciar a altitude total das antenas . 
Se o ângulo zenital for menor do que 900 a antena terá a MENOR altitude total. Se o ângulo 
zenital for maior do que 900 a antena terá a MAIOR altitude total. Se o ângulo zenital for 
nulo as duas antenas terão a mesma altitude total. 

Vamos agora sumarizar os três casos. 

Zênite> 90° - h > h b - > Elevação negativa 
101 a 101 

Zênite = 90° - h = h b- > Elevação nula 
101 a 101 

Zênite < 90° - h < h b - > Elevação positiva 
101 a 101 

Genericamente temos a seguinte equação que relaciona o ângulo zenital com o ângulo 
de elevação: 

Elevação = 90º - Zênite (9) 

Se o zênite for maior do que 900 a elevação será negativa e se o zênite for menor do 
que 90° a elevação será positiva. Obviamente que se o zênite valer 900 a elevação será nula. 

Se, por exemplo, o ângulo de zênite for de 92° teremos um ângulo de elevação de 20 

(negativa) . Se o zênite for de 800 a elevação será de 100 (positiva). 
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Uma solução interessante seria mostrar as duas grandezas, o zênite e a elevação, 
concomitantemente, uma ao lado da outra. 

O ângulo de elevação topográfico entre as duas estações é dado por: 

Elev AB = tan-1 [Ah / d] (10) 

onde Elev AB é o ângulo de elevação topográfico da estação A para a estação B; tan- t 
[ ... ] é 

a função trigonométrica arco-tangente do argumento [ ... ]; Ah é o desnível total entre as duas 
estações A e B e, finalmente, d é a distância entre as duas estações A e B (= d

AB
) . 

Notar que Ah e d devem ser expressos na mesma unidade de medida (metros ou jardas, por 
exemplo) . Nesse caso, supomos que a estação A é a estação de MENOR altitude total , daí o 
ângulo de elevação Elev AB ser positivo. 
O ângulo de elevação Elev BA será então dado por: 

Elev BA = - Elev AB 

ou 

Elev BA = - tan-1 [Ah / d ] 

onde Ah (o desnível total) é definido logo a seguir. 

onde: 

O desnível total entre as duas estações (= Ah) é dado por: 

h
tot 

a = altitude total da antena, em metros, na estação A; 

htot b = altitude total da antena, em metros, na estação B; 

ha = altitude de solo em metros, em relação ao MSL, na estação A; 

hb = altitude de solo em metros, em relação ao MSL, na estação B; 

Ha = altura da antena em metros, em relação ao solo, na estação A; 

Hb = altura da antena em metros, el!1 relação ao solo, na estação B. 

(11) 

(12) 

(13) 

Existem quatro situações distintas nas quais os ângulos de elevação são calculados, a 
saber: 

1 - entre duas antenas; 
2 - entre uma antena e um refletor passivo (ou vice-versa); 
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3 - entre dois refletores passivos; 
4 - entre uma antena e um difrator (ou vice-versa). 

Indicar se o ângulo de azimute de cada estação é em relação ao norte verdadeiro (NV 
ou NG) ou em relação ao norte magnético (NM). Não esquecer do ângulo de declinação 
magnética caso se use o NM. A preferência é, obviamente, usar sempre o NV. 
Considerando que a declinação magnética muda com a posição do ponto na superfície da 
Terra e também com o decorrer do tempo, é fundamental que ela seja expressa tal qual se 
mostra no exemplo abaixo: 

- Declinação 7° 27' Novembro 1997 

- Mudança Anual 1/2' Leste 

- Desenhar as semi-retas NM, NV a partir da estação em questão contendo o ângulo 
de DECLINAÇÃO MAGNÉTICA entre elas. 
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Mosaico Digital Não Controlado 
(Elaboração do Primeiro Mosaico Digital Não Controlado no 

Departamento de Engenharia Cartográfica do Instituto Militar de Engenharia) 
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AI Pires2, AI Dos Anjos2, AI Roberto Gomes2

, AI Leandro, Ai Uchôa2
• 

RESUMO 

O presente trabalho foi realizado pelos alunos do 4º ano do curso de Engenharia 
Cartográfica do Instituto Militar de Engenharia-IME. Foi orientado pelo 

Cel RI Martins Gomes, professor da disciplina de Fotogrametria. 
Os objetivos principais foram: 

• Estudar a metodologia para a elaboração de um mosaico digital não controlado 
a partir da justaposição adequada de fotografias; 

• Montar o referido mosaico utilizando o software ENVI 3.0; 
. Realizar a mesma tarefa com o Adobe Photoshop 4.0, que é um software 

gráfico para tratamento de imagens; 
• Comparar os resultados obtidos, emitindo um parecer e sugerindo 

suas aplicabilidades. 

1. INTRODUÇÃO 

T 
odasas vezes que o emprego da car
ta não exige medidas rigorosas, in
teressando apenas os aspectos plani

métricos de determinada região, usam-se, 
com vantagens, os mosaicos. 

'Cel R/l. Professor de Fotogrametria do IME. 
2Alunos do 4°. ano de Engenharia Cartográfica do IME. 

Mosaicos analógicos são conjun
tos de fotos de escala aproximada, de de
terminada área, recortadas e montadas 
técnica e artisticamente, de tal forma a 
dar impressão de que todo conjunto é 
uma fotografia. Mosaico digital não con
trolado é, por definição, um conjunto de 
arquivos matriciais, armazenados num 
dispositivo de mídia estável (microcom-
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putador), convenientemente agrupados, de forma a dar uma idéia aproximada da região 
de interesse. 

A construção de um mosaico digital é um processo de junção das imagens 
digitalizadas matricial mente para uma posterior visualização e operação na área de tra
balho. O processo apresenta problemas quanto ao ajustamento geométrico e também 
quanto à equalização da tonalidade radiométrica das imagens, para evitar ao máximo as 
descontinuidades. 

Alguns programas comerciais existentes no mercado apresentam soluções para o pro
blema em questão, porém não fornecem maiores detalhes referentes ao processamento das 
junções entre as fotografias e, algumas vezes, não atendem a objetivos específicos dos usuá
rios. O presente trabalho pretende contribuir com a apresentação de procedimentos simples 
para construir mosaicos de imagens digitais. 

2. MEIOS UTILIZADOS 

2.1. Hardware: 

• SCANNER SHARP JX-61O; 

• MICROCOMPUTADOR PENTIUM 166 MHZ: 

- Monitor de vídeo SVGA 14",acompanhado de placa controladora de 1 MB; 

- HD com 70 MB disponíveis; 

- 64 MB de memória RAM; 

• PLOTTER HP DESIGNJET 750C; 

• ZIP DRIVE 100MB. 

2.2. Software: 

• ADOBE PHOTOSHOP 4.0; 

• ENVI3.0; 

• MICROSTATION 95. 

2.3. Diversos: 

• FOTOGRAFIAS AÉREAS NA ESCALA 1 :6000; 

• MANUAL DO PLOTTER 750 C. 
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3. DESENVOLVIMENTO 

Neste trabalho, foi desenvolvido um mosaico digital não controlado, isto é, um mosai
co digital não georreferenciado, sem pontos de controle do terreno locados nas fotos. Para a 
execução dessa tarefa, seguiram-se os seguintes procedimentos: 

3.1. Confecção do mosaico utilizando o software Abobe Photoshop : 

• Inicialmente, foi feita a montagem das fotografias como umfotoíndice, coincidindo
se os detalhes comuns. Prenderam-se as fotos, umas sobre as outras, sobrepondo as 
áreas em comum (de recobrimento) ; 

• Fez-se, então, uma inspeção visual, após a montagem preliminar, visando à identi
ficação dos pontos importantes para a montagem final, bem como dos pontos críti
cos, tais como estradas e rios . Foi feita também uma visualização das distorções 
através do alinhamento das fotografias; 

• Anotou-se a ordem e número das fotografias superpostas; 

• Partiu-se, então, para o processo de digitalização das fotografias separadamente, 
com a utilização do scanner, transformando-as em imagens com arquivo raster 
(matricial) . A digitalização foi feita pelo scanner Sharp JX 610, com uma resolu
ção geométrica de 300 dpi (dots per inch) e em grayscale (opção de cor em níveis 
de cinza ), já que as fotografias foram tiradas em preto e branco; 

• As imagens foram então sucessivamente carregadas no software Adobe Photoshop 
4.0 (AP). Para maior facilidade e rapidez na manipulação das imagens, a resolução 
foi reduzida de 300 dpi para 100 dpi e a extensão foi mudada de tif para psd (que é a 
extensão do Adobe Photoshop) , observando que o número 34 de brilho (brightness) 
e 42 de contraste (contrast) satisfaziam bem os objetivos de nitidez. 

• Em seguida, foi selecionada a região de interesse de cada imagem, cortando as bor
das das imagens. 

• Abriu-se uma imagem em branco para colar as imagens uma a uma. 

• Depois de colocada a primeira imagem, traçou-se, sobre a mesma, um vetor, utili
zando a "ferramenta" Pen Tool . Esse recurso tem a capacidade de criar linhas e 
curvas, que ficam sobre a imagem para facilitar a identificação de pontos e fazer 
traçados perfeitos de desenhos. 

• Foi traçada uma linha vertical, com coordenadas depixel, aproximadamente na metade 
da região de sobreposição. 

• Foram localizados dois pontos cortados pela linha vertical e traçou-se uma reta pe
los pontos correspondentes na segunda imagem. 

• Rotacionou-se a imagem até a reta ficar completamente vertical. Nesse momento, as 
duas imagens ficaram referenciadas uma em relação à outra. 
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• Com a opção de copiar e colar, pôde-se juntar as imagens numa só. 

• Encaixaram-se as imagens com a opção de mover. 

• Depois de escolhida a melhor posição, foi obtida uma pequena região que não coin
cidiu perfeitamente em relação à topologia ( vizinhança ). Essa região foi corrigida 
pelo uso dos recursos gráficos do Adobe Photoshop. 

• Repetiu-se o mesmo procedimento para as demais imagens. 

3.2. Em referência ao software ENVI 3.0 : 

Optou-se, inicialmente, pelo emprego do ENVI 3.0 como software para a modelagem 
do mosaico não controlado. Em linhas gerais, esse programa destina-se muito bem aos traba
lhos que exigem precisão cartográfica. 

O aplicativo em questão possibilita sobremaneira manipulações de imagens, mesmo 
as que necessitam de mais memória. Nessa sua nova versão ( 3.0 ), permite fazer a 
homogeneização de contrastes, a ortoretificação de imagens e, portanto, favorece a correção 
das distorções devidas ao relevo. As distorções radiais, inclusive, podem ser facilmente 
minimizadas selecionando-se o ícone adequado . Ademais , o ajuste das tonalidades 
disponibiliza grandes recursos para a escolha do melhor contraste. 

Uma particularidade desse software, que merece ser destacada, é o fato de fornecer a 
visualização tridimensional do modelo trabalhado. Essa possibilidade crescerá de importân
cia à medida que a visualização em 3D se tornar útil no meio cartográfico. 

4. CONCLUSÕES 

São visíveis os empecilhos para a obtenção de bases cartográficas em meio digital. 
Afinal, por que isso ocorre? Seria pela dificuldade de convencer governantes em nível fede
ral, estadual e municipal da necessidade de investir em cartografia para um planejamento 
eficiente, baseado na análise dos fenômenos físicos e sociais de uma região? Seria pelos 
altos custos associados a essas atividades? 

Relacionar as prováveis hipóteses poderia ser até interessante, mas o que importa é 
que, com os grandes avanços da informática, com a popularização de máquinas com grandes 
capacidades de armazenamento e processamento, o desenvolvimento de CADs e a 
profissionalização do mercado, foi implementada uma nova dinâmica à cartografia. 

Entidades públicas e privadas têm encontrado soluções para obtenção de bases 
cartográficas dentro de um rápido processo de transição da cartografia convencional ( infor
mações mapeadas registradas sobre o papel, tal como é o caso do mosaico não controlado 
convencional) para a cartografia digital ( informações mapeadas armazenadas em computa
dor, objeto de estudo desse trabalho sobre mosaico digital ). O Exército Brasileiro, fazendo
se representar pelos engenheiros militares, acompanha diuturnamente essas modernizações. 
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Fazendo uma análise geral da qualidade do mosaico obtido, e considerando as condi
ções adversas do teste, é de se esperar que resultados ainda melhores possam ser atingidos em 
regiões planas e utilizando imagens da mesma estação do ano; nesse caso, haverá menor 
ocorrência de sombras, menores mudanças sazonais e deslocamentos de relevo desprezíveis. 
Assim, a tonalidade radiométrica das imagens torna-se mais uniforme e, por conseguinte, as 
descontinuidades iniciais a serem corrigidas serão sensivelmente menores. 

A cartografia se renova e se apresenta como inesgotável e insubstituível fonte para o 
conhecimento da realidade e das potencialidades de um território. Desde os primórdios (2400 
a . C. ), passando pelos navegadores na descobertas de novas terras, do uso das estratégias 
militares no período Entre-Guerras, nossa ciência sempre esteve presente na História da hu
manidade. Os conceitos foram variando, até a moderna definição de cartografia: "Organiza
ção, apresentação, comunicação e utilização da geoinformacão nas formas visual, digital e 
táctil, que inclui todos os processos de preparação de dados, o emprego e estudo de todo e 
qualquer tipo de mapa". Daí a certeza: cartografar é preciso ... 

O mosaico elaborado apresentou satisfatório resultado, tendo sido alvo de análises 
críticas que muito contribuíram para a sua finalização com sucesso. Sugere-se uma importan
te aplicabilidade: servir de suporte às decisões do escalão superior em situação real, em que 
pese o fator tempo, devido à sua rápida execução e à riqueza de detalhes oferecida. 
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DESENVOLVIMENTO 
E TECNOLOGIA 

Aplicativos Educacionais para o Cálculo de 
Problemas Práticos no Campo da Engenharia Mecânica 

Rogério Fernando Cucci * e Marco Antonio Santos Pinheiro ** 

INTRODUÇÃO 

N
OS dias atuais, engenheiros e proje
tistas fazem uso constante de apli
cativos computacionais de conside-

rável porte, capazes de simular problemas 
complexos. Problemas práticos e de natu
reza mais simples são, normalmente, re
solvidos com o uso de rotinas de cálculo 
de autoria do próprio profissional. 

O presente trabalho trata do desen
volvimento de aplicativos computacionais, 
feitos em linguagem Delphi 3, e voltados 
para a solução dos problemas práticos, 
encontrados na área da Engenharia Mecâ
nica. Desenvolvidos durante o curso regu
lar de Mecânica dos Sólidos, no Instituto 
Militar de Engenharia (1ME), têm a finali
dade de mostrar a total adequação da lin
guagem Dephi3 para a elaboração destas 
pequenas rotinas de cálculo, e também, 

• Aluno de graduação 'do IME, 
•• Professor no IME, 

pretendem ser o início de uma biblioteca 
maior, que englobará um maior número de 
problemas. 

Os aplicativos procuram ser o mais 
amigável possível ao usuário, trazendo 
sempre uma figura ilustrativa do proble
ma que está sendo resolvido, com todas as 
variáveis nele contidas. Além disso, po
dem ser usados em equipamentos de pe
queno porte, pretendendo assim, ser uma 
ferramenta de uso fácil e útil na compre
ensão e solução dos problemas pelos es
tudantes e profissionais de engenharia 
mecânica. 

Na organização dos problemas a 
serem tratados optou-se, inicialmente, por 
seguir a seqüência apresentada em um)i
vro que tivesse ampla aceitação em nos
sas universidades. A escolha recaiu sobre 
o livro "Resistência dos Materiais", de 
autoria de Ferdinand P. Beer e E.RusseJl 
Johnston Jr. Por esta razão, na Figura 1, 
que é a tela inicial do programa, os tópi-
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cos abordados têm seus títulos em correspondência com os capítulos do livro citado, procu
rando assim facilitar a localização do assunto desejado. Por ora, serão apresentados os 
aplicativos que tratam dos assuntos abaixo: 

• união de barras chanfradas sob a ação de carga axial; 

• mecanismos com barras articuladas; 

• deformação permanente e tensões residuais provocadas por cargas axiais; 

• eixos circulares sob efei to de torção . 

~ CUCCt - Softwaro para consultoria 1!!lriJ] 13 

~ CONCEITOS D~ Tl!N~A~ 

~ TEN'SÁO EDEFORMAÇA.O ~ CARCAS A..UAlS 

:~TORÇÁO 

~l'LEXÁ~~ 

~ ANÁLISE DAS TENS~ES E DEPORl'tLIt.Ç?lJH 

I ~ D~IENt;ION~O DE VICAS E ED;:Ot; DH ~ANHMlS5ÃO 

, 
~ CÁLcULO DA DEPORl\olAÇ~O DAS VIGAS PELO DL'l.GR..A1tlA DE ~IO'MENTOH FLETORES ! 

'~~DALHO Dl! DEP'O~IA.ÇA.o 

Figura 1 

UNIÃO DE PEÇAS CHANFRADAS 

Neste tipo de problema determina-se as tensões médias atuantes em chanfros existen
tes em barras sob a ação de carga axial, permitindo que o projetista possa melhor projetar a 
união das duas peças. Por exemplo, caso optasse pelo uso de um adesivo, de imediato teria o 
valor da resistência mínima a ser procurada nos catálogos dos fabricantes deste material. 

Na Figura 2, que é a tela de uso deste aplicativo, observa-se que o usuário tem a 
possibilidade de fornecer diversos ângulos de chanfro, obtendo de imediato as tensões no 
chanfro . Por outro lado, optou-se por também permitir que o usuário entre com as resistênci
as do material que dispõe para efetuar a união das peças, obtendo, de imediato, a resposta se 
a junção resistirá ou não ao esforço, e se, resistindo, quais seus coeficientes de segurança em 
termos de rompimento pela ação da força normal ou cisalhante. 
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)I determinar:' tensão normal e de cisalhamento na junta; CS de falha por tração. por cisalhamento ... IlliIl3 

i i 
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i! !~--íll 

i : 11 t~ _.- _., • :;: U :x ::: , 

! " .• ___________ 1 il~;:;:;: d:~:;'~~;;~ [KN]: J~o - -11 

Coe6ciente de. Segurança relamro a: 
Tensão Nonnal na .;1 

JwlÍa [KPa]: J97,48148 ~ 

falha por Tração: 

falha por Cisalhamento: 2,2 

T'ensão de Cisalhamento 
na JWlÍa[KPa]: 2678281 , 
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! I ~~CO A. S. P~~O. ' JlhD li Iso~ÉRIo F. ÇUqCÚ i I Institut~ Militar de . Engenhmia .~ 
I: •. .,.... " ..... . .. , 

Figura 2 

MECANISMO COM BARRAS ARTICULADAS 

o mecanismo da Figura 3 tem quatro hastes de ligação verticais, conectadas em duas 
barras horizontais e está sob a ação de uma carga vertical, conforme mostrado. O usuário 
fornece as dimensões das barras e pinos, bem como suas resistências, recebendo como res
posta os valores da tensão nas barras verticais e as tensões, de esmagamento e de cisalhamento, 
nos pinos, além dos seus respectivos coeficiente de segurança. 

DEFORMAÇÃO PERMANENTE E TENSÕES RESIDUAIS PROVOCADAS POR 
CARGAS AXIAIS EM BARRAS HETEROGÊNEAS 

A Figura 4 mostra uma barra, formada por materiais diferentes e submetida à ação de 
uma força axial P, que cresce gradativamente desde zero até o seu valor máximo, estipulado 
pelo usuário. O crescimento gradual da força é simulada pelo usuário através do afastamento 
da placa, podendo então ser observado o crescimento das tensões atuantes e o surgimento das 
tensões residuais em cada uma das barras. 

Vol. XV - N9. 4 - 49. Trimestre de 1998 101 



DESENVOLVIMENTO E TECNOLOGIA 

Oelelminal: lensão normal média na hasle; lensão de cisalhamenlo nos pinos; CS da hasle. d .... pinos e global I!lIiI EI 
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Figura 3 
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Figura 4 
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TORÇÃO EM EIXOS CIRCULARES 

A Figura 5 refere-se ao estudo da torção em eixos circulares de diferentes diâmetros e 
materiais, e ainda, submetidos a vários momentos de torção. O objetivo principal é o de 
encontrar o valor da tensão de cisalhamento máxima e o ângulo de torção em cada um dos 
eixos, bem como o ângulo de torção total do conjunto. Observe que na parte superior da tela 
o usuário, com o auxílio da figura, pode facilmente visualizar a entrada dos dados de cada 
eixo constituinte, tais como: diâmetros, interno e externo, comprimento, módulo de elastici
dade transversal e torque atuante. 

I .tt TENSÃO, DE CISALHAMENTO & ÂNGULO DE TORçAO . .' . ' . . .' "MO I!lIiI Ef 

TorqueT:--

1 KN.m 

Figura 5 

CONCLUSÃO 

Conforme já mencionado, estes quatro primeiros trabalhos pretendem dar início a 
uma reunião de aplicativos voltados para a resolução de problemas didáticos de engenharia, 
com o máximo uso dos recursos computacionais hoje disponíveis. Voltados para auxiliar na 
compreensão da influência de cada uma das variáveis envolvidas nos problemas, os aplicativos 
também funcionam como estímulo e desafio à imaginação, ao mostrar o enorme potencial 
dado pelas linguagens de programação modernas, de fácil visualização de dados e resultados. 
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o trato sistemático destes problemas, com suas naturais ampliações e posterior reunião de 
aplicativos de mesma natureza, permite antecipar a criação, em futuro próximo, de uma 
aplicativo simples e realmente útil na solução dos problemas práticos, comuns no dia a dia 
dos estudantes e profissionais de engenharia mecânica. 
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NOTICIÁRIO 

Estatuto da Fundação Ricardo Franco 

TÍTULO 1 - DA FUNDAÇÃO E SEUS FINS 

Artigo lº--Denomina-seFUNDA
çÃO RICARDO FRANCO, fundação de 
apoio ao Instituto Militar de Engenharia, 
a pessoa jurídica de direito privado, sem 
fins lucrativos, instituída em 4 de dezem
bro de 1997, na forma e nos termos da Lei 
8958, de 20 de dezembro de 1994 e da 
Portaria Interrninisterial 631, de 5 de ju
nho de 1995, observadas as disposições le
gais que regem as fundações privadas e, 
pela Resolução nll. 68, de 13 de novembro 
de 19791 da Procuradoria Geral da Justi
ça do Estado do Rio de Janeiro, com sede 
e foro na cidade do Rio de Janeiro. A Fun
dação tem como objetivos: estimular a 
pesquisa e o desenvolvimento no campo 
da tecnologia, da ciência e do ensino, 
complementando e apoiando, prioritaria
mente, as atividades exercidas pelo Insti
tuto Militar de Engenharia (IME), bem 
como estimular a formação, a extensão, a 
especialização e o aperfeiçoamento de re
cursos humanos para a sociedade em ge-

ral, complementarmente às atividades de
senvolvidas no IME em função de seus ob
jetivos regulamentares. 

Parágrafo único - Para realizar os 
objetivos discriminados no "caput', aFun
dação manterá, onde convier e de acordo 
com seus planos e atividades, centros de 
estudos e pesquisas, orientação e ensino, 
de documentação, de organização e outros, 
próprios ou em regime de cooperação com 
entidades nacionais ou estrangeiras, públi
cas ou privadas. 

Artigo 2º-- Para a concretização de 
seus objetivos a Fundação deverá: 

a) apoiar as atividades do Institu
to Militar de Engenharia, no cam
po do ensino e do desenvolvimen
to científico e tecnológico, em pro
jetos, pesquisas e atividades admi
nistrativas, culturais e naquelas re
lacionada§, com o estudo e prote
ção do meio ambiente; 
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b) colaborar com pessoas jurídicas de direito público e privado em programas de de
senvolvimento científico, tecnológico, administrativo e çultural; 

c) promover cursos, simpósios, seminários, conferências, congressos e estudos no 
país e no exterior que objetivem a melhoria do ensino e a maior capacitação técnica da 
comunidade; 

d) estimular e promover a realização de pesquisas, estudos, projetos, consultarias téc
nicas em atendimento às entidades públicas e privadas; 

e) colaborar na Organização e implementação dos cursos de formação, é graduação, 
extensão, aperfeiçoamento e pós-graduação; 

f) promover a publicação de trabalhos dos corpos docente e discente do IME e a divul
gação de conhecimentos científicos tecnológicos e culturais por meio de publicações 
de periódicos e de livros; 

g) colaborar, em todas as áreas do IME, no apoio às atividades de ensino e pesquisa; 

h) desenvolver programas de estágios e estudos, cursos de extensão e de aperfeiçoa
mento, e concessão de bolsas de estudo e prêmios; 

i) colaborar com o desenvolvimento de projetos em tecnologia oriundos de institui
ções de ensino, empresas públicas ou privadas. 

j) captar recursos mediante o atendimento das atividades acima relacionadas de a até i. 

Parágrafo único - Na consecução de seus objetivos a Fundação elaborará programas e 
projetos, compatibilizando custos e eficiência, em função dos recursos físicos, operacionais e 
financeiros disponíveis, mantendo o orçamento anual ou plurianual com discriminação das 
receitas e despesas autorizadas. 

Artigo 3!! - A Fundação terá seus participantes distribuídos pelas seguintes categorias: 

a) FUNDADORES ou INSTITUIDORES - são pessoas físicas ou jurídicas que fize
ram a dotação inicial. 

b) DOADORES, são pessoas físicas e jurídicas que contribuírem para o património 
ou manutenção da Fundação, na forma a ser disciplinada pelo seu Conselho 
Deliberativo. 

Parágrafo primeiro - Os fundadores e doadores não respondem subsjdiariarnente pe
las obrigações assumidas pela Fundação. 

Parágrafo segundo - Aos instituidores aplicam-se as seguintes vedações e obriga-
ções: 
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a) fica vedada a aplicação de recursos da Fundação em ações, cotas ou obrigações de 
empresas instituidoras ou às mesmas vinculadas, como também fica vedada a gestão 
ou custódia dos recursos da Fundação pelas empresas instituidoras ou às mesmas vin
culadas; 

b) quando o instituidor participar de órgãos- da administração da Fundação o faz com 
os mesmos deveres, ônus e responsabilidades dos demais administradores; 

c) quando o instituidor participar, direta ou indiretamente, da administração da Funda
ção, a ele são aplicáveis as mesmas sanções, de suspensão ou afastamento à que estão 
sujeitas os administradores pessoas físicas; 

d) quando o instituidor homologar atos, o faz com os mesmos deveres, ônus e respon
sabilidades dos administradores; 

e) os componentes natos do Conselho de Instituidores e Doadores da Fundação ficam 
sujeitos às mesmas vedações e obrigações descritas neste parágrafo. 

Parágrafo terceiro - São seus fundadores ou instituidores: 

a) o IME - Instituto Militar de Engenharia, órgão público da Administração Direta, 
criado pala lei nº 3654 de 4 de novembro de 1959, com sede e foro no Rio de Janeiro, 
Estado do Rio de Janeiro, inscrito no CGC/MF sob o riº 00.394.452/0407 -41; 

b) a PETROBRÁS - Petróleo Brasileiro SI A, sociedade de economia mista de direito 
privado, criada pela Lei nº 2004 de 03 de outubro de 1953, com sede e foro na cidade 
do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, inscrita no CGC/MF sob o nº 33 .000.167/ 
0001-01 ; 

c) a FHE - Fundação Habitacional do Exército, pessoa jurídica de direito privado, 
criada pela Lei riº 6855 de 18 de novembro de 1980, com sede e foro em Brasília, no 
Distrito Federal, inscrita no CGC/MF sob o nº 00.643 .742/0001-35; 

d) a PC&A - Paulo Cabral & Associados Consultoria Tecnólogica e Comercial Ltda, 
pessoa jurídica de direito privado, criada em 13 de novembro de 1989, com sede e 
foro na cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, inscrita no CGC/MF sob 
o nº 35 .887.835/0001-90; 

E) a ROYAL ORDNANCE - companhia pública limitada, criada em 20 de agosto de 
1984, com sede e foro em Lancashire PR7 6AD England, UK, com número de registro 
1842252; 

f) a LIG HT - Light Serviços de Eletricidade SI A, sociedade anônima de capital aber
to, criada em 7 de abril de 1899, com sede e foro na cidade do Rio de Janeiro, Estado 
do Rio de Janeiro, inscrita no CGC/MF sob o nº 60.444.437/0001-46; 
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g) oBANCO DO BRASIL -Banco do Brasil S/A, pessoa jurídica de direito privado, 
sociedade anônima aberta, de economia mista, com estatuto aprovado em 10 de março 
de 1942, com sede e foro na cidade de Brasília, no Distrito Federal, inscrito no CGC/ 
MF sob o nº 00.000.000-001/91; 

h) a AVIBRAS - Avibras Indústria Aeroespacial S/A, sociedade anônima fechada, 
criada em 22 de junho de 1965, com sede e foro em São José dos Campos, inscrita no 
CGC/MF sob o nº 80.181.468/0001 51; 

i) a IMBEL - Indústria de Material Bélico do Brasil, empresa pública de direito 
privado, criada pela Lei nº 6227 de 14 de julho de 1975, com sede em Piquete e foro 
em São José dos Campos, no Estado de São Paulo, inscrita no CGC/MF sob o nº 
00.444.232/0002-39; 

j) o IBQN - Instituto Brasileiro de Qualidade Nuclear, empresa civil de direito priva
do, criada em 16 de outubro de 1978; com sede e foro na cidade do Rio de Janeiro, 
Estado do Rio de Janeiro, inscrita no CGC/MF sob o nº 30.020.705/0001-3 1; 

K) A INFRAERO- Empresa Brasileira, de Infra-estrutura Aeroportuária, empresa 
pública federal, criada pela Lei no 5862 de 12 de dezembro de 1972, com sede e foro 
em Brasília, no Distrito Federal, inscrita no CGC/MF sob o nº 00.352.294/000 1-10; 

1) a GESTO - Gesto Informática Ltda, prestadora de serviços de direito privado, 
criada em 5 de outubro de 1994, com sede e foro na cidade de Vassouras, Estado do 
Rio de Janeiro, inscrita no CGC/MF sob o nº 39.757.463/0001-38; 

m) a TELERJ - Telecomunicações do Rio de Janeiro S/A, companhia aberta de capi
tal autorizado controlada pela Telebrás, vinculada ao Ministério das Comunicações, 
criada em 28 de novembro de 1923, com sede e foro na cidade do Rio de Janeiro, 
Estado do Rio de Janeiro, inscrita no CGC/MF sob o nº 33.000.118/0001-79; 

n) a CNO - Construtora Norberto Odebrecht, sociedade anônima, criada em 1 de 
agosto de 1945, com sede e foro na cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janei
ro, inscrita no CGC/NU sob o nº 15.102.288/0001 -82; 

o) a INB - Indústrias Nucleares do Brasil S/A, sociedade de economia mista, criada 
em 21 de abril de 1972, com sede em Brasília e foro na cidade do Rio de Janeiro, 
Estado do Rio de Janeiro, inscrita no CGC/MF sob o nº 00.322.818/0001-20; 

p) a EMBRATEL - Empresa Brasileira de Telecomunicações, sociedade de econo
mia mista, criada em 27 de agosto de agosto de 1962, com sede e foro na cidade do 
Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, inscrita no CGC/MF sob o nº 33.530.486/ 
0001-29; 
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Artigo 4º- - A Fundação goza de autonomia patrimonial, administrativa e financeira, 
inclusive frente a seus instituidores e doadores. 

Artigo 5º- - O prazo de duração da Fundação é indeterminado. 

TITULO 11 - DO PATRIMÓNIO E SUA UTILIZAÇÃO 

Artigo 6º- - O património da Fundação será constituído: 

a) pelos bens relacionados na escritura do ato de instituição; 

b) por doações, legados e auxílios recebidos de pessoas físicas ou jurídicas de direito 
público ou privado; 

c) pelos bens e direitos que adquirir. 

Artigo 7º- - Os bens e direitos da Fundação somente poderão ser utilizados na realiza
ção dos objetivos previstos no Artigo 1 Q e seu Parágrafo único, vedada qualquer outra 
destinação, e vedada a destinação de bens a instituidores, doadores ou entidades a eles liga
das . 

Artigo 8º- - A alienação, a oneração, arrendamento ou permuta de bens patrimoniais 
da Fundação dependerão da apreciação prévia do Ministério Público, desde que se reverter 
útil e necessário à consecução dos objetivos da Fundação. 

Artigo 9º- - Dependerá da aprovação do Conselho Deliberativo a aceitação de doações 
com encargo ou de quantia igualou superior a 1 % (um por cento) do valor do património 
liquido da Fundação apurado no mês anterior da doação. 

Parágrafo único - A aceitação de doações com encargo dependerá do exame prévio do 
Ministério Público. 

Artigo 10 - Somente mediante prévia anuência do Ministério Público, os integrantes 
de órgãos da administração da Fundação e, ainda, as empresas integrantes de órgãos da admi
nistração da Fundação e, ainda, as empresas ou entidades das quais sejam aqueles diretores, 
sócios ou acionistas, poderão efetuar com a Fundação negócios jurídicos de qualquer nature
za, direta ou indiretamente. 

Artigo 11 - A Fundação deverá segurar, em companhia idônea, seus bens, inclusive 
mobilários, contra os riscos mais comuns. 
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TÍTULO 111 - DOS RENDIMENTOS E SUA UTILIZAÇÃO 

Artigo 12 - Constituirão rendimentos ordinários da Fundação: 

a) os provenientes da exploração econômica dos bens que lhe tenham sido destinados 
por seus instituidores ou por terceiros, bem como dos que tenha adquirido a qualquer 
título; 

b) os provenientes dos títulos, ações ou papéis financeiros de sua propriedade; 

c) dotações e subvenções de órgãos públicos; auxílios, contribuições e subvenções de 
entidades públicas ou privadas; 

d) os juros bancários e outras receita& de mesma natureza; 

e) as rendas em seu favor, instituídas por terceiros, inclusive doações e legados; 

f) os usufrutos a ela conferidos; 

g) as receitas de convênios e de contratos de prestação de serviços. 

Artigo 13 - Os rendimentos da Fundação somente poderão ser utilizados na realiza
ção dos objetivos previstos no Artigo I' e seu Parágrafo único, no custeio das suas despesas 
técnicas e administrativas e na preservação e aplicação do seu património. 

Artigo 14 - A Fundação não concederá qualquer remuneração ou vantagem aos seus 
instituidores e doadores, nem aos componentes dos órgãos de administração, relacionados no 
Artigo 15. 

Parágrafo único - A Fundação poderá contratar com terceiros a prestação de serviços 
técnicos ou especializados em consonância com seus objetivos. 

TITULO IV - DA ADMINISTRAÇÃO E SUA COMPETÊNCIA 

Artigo 15 - Integram a Administração da Fundação: 

a) o Conselho de Instituidores e Doadores; 

h) o Conselho Deliberativo, e 

c) o Conselho Fiscal. 
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Artigo 16 - São componentes natos do Conselho de Instituidores e Doadores as enti
dades relacionadas no Artigo 3', tendo seus representantes um mandato de 4 (quatro) anos, 
permitida uma reeleição, com início e término no dia 1 Q de junho. 

Artigo 17 - Também poderão integrar o Conselho de Instituidores e Doadores aqueles 
que, a critério do Conselho, preencham todos os requisitos que forem por ele fixados. 

Artigo 18 - O direito de participar do Conselho de Instituidores e Doadores poderá ser 
transmitido ao sucessor legal em documento hábil, . perpetuando-se a transmissão, pela mes
ma forma, de sucessor a sucessor. 

Artigo 19 - O Conselho de Instituidores e Doadores reunir-se-á, em caráter ordinário, 
no mês de abril de cada ano e, extraordinariamente, sempre que regularmente convocado, 
sendo os trabalhos dirigidos pelo Presidente da Fundação. 

Parágrafo único - O Conselho de Instituidores e Doadores poderá ser convocado ex
traordinariamente pelo Presidente da Fundação, pelo Conselho Fiscal ou pelo terço dos seus 
componentes. 

Artigo 20 - A primeira e a segunda convocações para as reuniões de que trata o artigo 
anterior far-se-ão por um mesmo edita], publicado no órgão oficial do Estado e em jornal de 
larga circulação, em que serão mencionados o local, dia e hora das reuniões e a matéria a ser 
apreciada, devendo haver um intervalo minimo de 10 (dez) a 15 (quinze) dias entre a data da 
publicação e a da reunião. 

Artigo 21 - O Conselho de Instituidores e Doadores decidirá por maioria de votos dos 
componentes presentes, salvo nos casos previstos nos Artigos 51 e 52: 

a) em primeira convocação, com a presença de 3/5 (três quintos) dos seus componen
tes , no mínimo; 

b) em segunda convocação, com qualquer número. 

Artigo 22- Compete ao Conselho de Instituidores e Doadores: 

a) eleger o Presidente e o Vice-Presidente da Fundação; 

b) deliberar, até 20 de abril de cada ano, sobre a prestação, de contas relativas ao 
exercício anterior, quanto à sua aprovação; 

c) escolher os componentes dos conselhos Deliberativo e Fiscal referidos no Artigo 
23, letra "b" e Artigo 30, letra "b"; 
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d) alterar o presente Estatuto, observado o disposto no Artigo 51 e seu Parágrafo único; 

e) deliberar sobre a extinção da Fundação, observado o disposto no Artigo 52; 

f) deliberar sobre o ingresso de novos componentes deste Conselho; 

g) deliberar sobre os demais assuntos para os quais tiver sido convocado. 

h) a provar o Regimento Interno da Fundação, e sua alterações. 

Artigo 23 - O Conselho Deliberativo será constituído pelo Presidente da Fundação, 
pelo Vice-Presidente e mais 6 (seis) componentes efetivos, sendo: 

a) (três) indicados pelo Comandante do IME; 

h) 2 (dois) representantes dos instituidores, escolhidos pelo Conselho de Instituidores 
e Doadores dentre nomes propostos pelos referidos instituidores; 

c) 1 (um) representante do Centro Tecnológico do Exército, CTEx, escolhido pelo seu Chefe, 

§ 1 º - Cada componente efetivo do Conselho Deliberativo terá um suplente de mesma 
origem, escolhido pela forma prevista neste artigo, que o substituirá, nas faltas, licenças e 
outros impedimentos ou sucessão, no caso de vacância. 

§ 2º - Ao componente do Conselho Deliberativo, efetivo ou suplente que, por qual
quer motivo, deixar definitivamente o exercício das funções, dar-se-á a substituição. Se for 
efetivo e inexistir suplente para a substituição automática, serão AMBOS SUBSTITUÍDOS 
por outros de mesma origem e na forma prevista neste artigo. 

§ 32 - Excepcionalmente, tratando-se de componente eleito pelo Conselho de 
Instituidores e Doadores, na forma da letra "b", caberá ao próprio Conselho Deliberativo 
indicar-lhe o substituto interino, até que o mencionado Conselho de Instituidores e Doadores 
escolha o efetivo. 

§ 4Q
- O mandato dos componentes efetivos do Conselho Deliberativo e dos respectivos 

suplentes será de 2 (dois) anos, permitida uma reeleição, com início e término no dia 1 Q de julho. 

Artigo 24 - O Presidente e o Vice-Presidente da Fundação serão eleitos pelos compo
nentes do Conselho de Instituidores e Doadores referidos nos Artigos 16 e 17, dentre nomes 
indicados pelo Comandante do IME, podendo a indicação recair em pessoas estranhas ao 
IME. 

§ lº - A escolha do Presidente e do Vice-Presidente, pelo Conselho de Instituidores e 
Doadores, dar-se-á na segunda quinzena do mês de julho, em data a ser designada por este 
órgão quando da sua eleição. 
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§ 2º - O mandato do Presidente e o do Vice-Presidente da Fundação será de 4 (quatro) 
anos, com o início e término no dia 1 º de agosto, permitida uma reeleição. 

§ 3º - Nas suas faltas, licenças e outros impedimentos, o Presidente será substituído 
pelo Vice-Presidente. 

§ 4- Em caso de vacância, será eleito novo Presidente, pela mesma forma prevista 
neste artigo, para completar o mandato de seu antecessor. Se a vacância ocorrer restando 
menos de 2 (dois) anos para o término do mandato, não se fará, porém, nova eleição, assu
mindo o Více-Presidente o exercício pleno das funções, até a expiração do mandato. 

Artigo 25 - O Presidente designará o Secretário-Geral da Fundação que dirigirá a 
Secretaria, bem como seu substituto eventual , cabendo ao Conselho Deliberativo homologar 
as designações. 

Parágrafo único - Na hipótese da escolha do Secretário-Geral recair sobre componen
te do Conselho Deliberativo ou do Conselho Fiscal, o escolhido fica afastado do órgão colegiado 
a que pertencer, enquanto permanecer no exercício daquele cargo e, nesse caso, não poderá 
ser remunerado. Após o seu afastamento do exercício do cargo de Secretário-Geral, o compo
nente do Conselho Deliberativo ou do Conselho Fiscal poderá reassumir o lugar caso o tem
po de duração de seu mandato não tenha se esgotado. 

Artigo 26 - Ao Conselho Deliberativo compete: 

a) exercer a direção superior das atividades da Fundação-, 

b) aprovar a organização administrativa da Secretaria e homologar a designação do 
Secretário-Geral e seu substituto eventual; 

c) aprovar o quadro de pessoal, que será regido pela legislação trabalhista, e fixar-lhe 
a remuneração; 

d) apresentar ao Conselho Fiscal, até 30 de novembro de cada ano, o plano de trabalho 
para o exercício seguinte e a respectiva proposta orçamentária; 

e) apresentar ao Conselho Fiscal, trimestralmente, o balancete das contas , acompa
nhado de informações complementares; 

f) submeter ao Conselho Fiscal, até o último dia de fevereiro de cada ano, para poste
rior encaminhamento ao Conselho de Instituidores e Doadores, a prestação de contas 
relativa ao exercício anterior; 

g) deliberar sobre a guarda e aplicação dos bens da Fundação, e aprovar a alienação, 
permuta, oneração e sub-rogação desses bens; 
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h) solicitar ao Conselho Fiscal transferências e, desde que haja recursos disponíveis , 
aumentos de dotações orçamentárias; 

i) aprovar propostas e contratos para prestação de serviços de pessoas o físicas ou jurídicas; 

j) aprovar a celebração de convênios e contratos, juridicamente aprovados: 

k) manifestar-se sobre alteração do presente Estatuto, observado o disposto no Artigo 
51 e seu Parágrafo único; 

I) manifestar-se sobre a extinção da Fundação, observado o disposto no Artigo 52. 

Artigo 27 - O Conselho Deliberativo reunir-se-á ordinariamente, 1 (uma) vez por mês 
e, extraordinariamente sempre que necessário, convocado pelo Presidente da Fundação ou 
pela maioria dos seus componentes. 

Artigo 28 - O Conselho Deliberativo funcionará com a presença de 4 (quatro) compo
nentes, no mínimo, além do Presidente, e suas deliberações serão tomadas por maioria de 
votos, cabendo ao Presidente apenas o voto de desempate 

Parágrafo único - O componente do Conselho Deliberativo que faltar, sem motivo 
justificado, a 4 (quatro) reuniões consecutivas, perderá o mandato com desligamento auto
mático, sendo imediatamente substituído pelo seu suplente que completará o mandato. 
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Artigo 29 - Ao Presidente da Fundação compete: 

a) presidir as reuniões do Conselho Deliberativo bem como as do Conselho de 
Instituidores e Doadores; 

b) convocar o Conselho de Instituidores e Doadores, Conselho Deliberativo e o Con
selho Fiscal; 

c) designar o Secretário-Geral e seu substituto eventual submetendo os atos respecti
vos à homologação do Conselho Deliberativo; 

d) instaurar inquérito; 

e) promover a contratação da auditoria externa indicada pelo Conselho Fiscal; 

f) praticar todos os atos necessários à administração da Fundação e que, de acordo com 
o presente Estatuto, não sejam da competência de outro órgão mencionado no Artigo 15; 

g) firmar propostas e contratos para prestação de serviços com pessoas físicas ou jurí
dicas, em montante que não exceda quantia igualou superior a 0,5% (meio por cento) 
do valor do património líquido da Fundação, apurado no mês anterior, "ad referen
dum" do Conselho Deliberativo. 
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§ 1 º - O Presidente ou o Vice-Presidente assinará, em conjunto com o Secretário
Geral ou seu substituto eventual, os documentos de natureza financeira ou patrimonial. 

§ 2º - O Presidente poderá constituir procurador para a prática de ato concreto especí-
fico. 

Artigo 30 - O Conselho Fiscal será constituído de 5 (cinco) componentes efetivos, 
sendo: 

a) 2 (dois) escolhidos pelo Comandante do IME; 

b) 2 (dois) representantes dos demais Instituídores e Doadores, escolhidos pelo Con
selho de Instituidores e Doadores da Fundação entre nomes propostos pelos referidos 
Instituidores e Doadores; 

c) 1 (um) representante da Secretária de Ciência e Tecnologia do Ministério do Exér
cito Brasileiro indicado pelo Secretário. 

§ 1º- Cada componente efetivo do Conselho Fiscal terá um suplente, escolhido pela 
forma prevista neste artigo, que o substituirá nas faltas, licenças e outros impedimentos ou o 
sucederá, no caso de vacância. 

§ 2º - A substituição dos componentes do Conselho Fiscal, efetivos ou suplentes, 
escolhidos na forma das letras "a" e "b" deste artigo, aplicar-se-á, no que couber, as disposi
ções dos parágrafos 2º e 3º do Artigo 23. 

§ 3º - O Conselho Fiscal elegerá o Presidente e o Vice Presidente do órgão dentre seus 
componentes efetivos. 

§ 4º - O mandato dos componentes efetivos do Conselho Fiscal e respectivos suplen
tes será de 2 (dois) anos, com início e término no dia 1 º de julho, permitida uma reeleição. 

Artigo 31 - Ao Conselho Fiscal compete: 

a) indicar ao Presidente da Fundação os serviços de profissionais ou de empresa de 
auditoria externa, cuidando para que, até 1 5 de dezembro de cada ano, sejam comuni
cados ao Ministério Público o nome e a qualificação do auditor contratado. Os servi
ços de auditoria consistirão na auditoria de livros, na auditoria física e no relatório de 
resultado. 

b) homologar normas e procedimentos contábeis, orçamentários, financeiros e 
patrimoniais a serem observados em todos os registros e operações da Fundação, cui
dando para que eles sejam submetidos à aprovação do Ministério Público; 

c) aprovar o plano de contas; 
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d) homologar, até 31 de dezembro de cada ano, o Plano de Trabalho e a Proposta 
Orçamentária para o exercício seguinte, e acompanhar a execução do orçamento; 

e) autorizar transferências e, desde que haja recurso disponível aumento de dotação 
orçamentária, 

f) aprovar os balancetes trimestrais, examinar o relatório anual, a prestação de contas, 
a situação patrimonial, e o balanço geral emitindo o seu parecer; 

g) examinar, sempre que achar conveniente, a escrituração da Fundação e a documen
tação respectiva, lavrando no livro de "Atas do Conselho Fiscal" o resultado do exa
me a que proceder; 

h) apresentar ao Conselho de Instituidores e Doadores, até 31 de março de cada ano, 
parecer sobre a prestação de conta do exercício anterior; 

i) manifestar-se sobre a alienação de bens e direitos, sua oneração e transações; 

j) propor ao Presidente da Fundação a instauração de inquérito; 

k) denunciar ao Conselho de Instituidores e Doadores o descumprimento do orçamen
to ou do Plano de Trabalho, a inadimplência de cláusulas contratuais e erros, fraudes 
ou crimes que porventura descobrir, envolvendo bens e serviços da Fundação, e suge
rir as medidas a respeito que reputar úteis à vida da entidade. 

1) convocar o Conselho de Instituidores e Doadores, se o Presidente retardar por mais de um 
mês sua convocação em caráter ordinátio e sempre que OCOITer motivo grave e relevante. 

Artigo 32 - O Conselho Fiscal realizará reuniões ordinárias, trimestralmente, por con
vocação de seu Presidente, para tomar conhecimento da documentação contábil, orçamentá
ria, financeira e técnica que, de acordo com as normas vigentes, lhe devam ser apresentadas, 
bem como apreciar as matérias submetidas à sua deliberação. 

Parágrafo único - O Conselho Fiscal reunir-se-á, extraordinariamente, sempre que convo
cado pelo seu Presidente, pela maioria dos seus componentes ou pelo Presidente da Fundação 

Artigo 33 - O Conselho Fiscal funcionará com a presença de 3 (três) componentes, no 
mínimo, e suas deliberações serão tomadas por maioria de votos, tendo o seu presidente, 
alem do seu voto, o de qualidade. 

Parágrafo único - O componente efetivo do Conselho Fiscal que, sem motivo justifi
cado, faltar a 4 (quatro) reuniões consecutivas perderá o mandato com desligamento automá
tico, sendo imediatamente substituído pelo seu suplente que completará o mandato. 

Artigo 34 - O Presidente e o Vice-Presidente da Fundação e os componentes do Con
selho Deliberativo e do Conselho Fiscal aguardarão, no exercício dos seus cargos, a posse 
dos respectivos substitutos. 
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Artigo 35 - Nenhuma deliberação de órgão colegiado da Fundação terá eficácia antes 
de aprovada por seus participantes, a ata da reunião em que foi lavrada 

Artigo 36 - Ninguém poderá integrar, simultaneamente, dois ou mais órgãos da Ad
ministração da Fundação. 

Artigo 37 - É vedada a participação simultânea ou em um mesmo órgão da Adminis
tração da Fundação, de cônjuges e parentes consangüíneos ou afins até o terceiro grau, inclu
sive, bem como sua participação em deliberações do interesse dos mesmos. 

Artigo 38 - Os atos normativos do Conselho de Instituidores e Doadores, do Conse
lho Deliberativo e do Conselho Fiscal sujeitam-se à aprovação do Ministério Público para se 
tomarem eficazes. 

Artigo 39 - As funções da administração são indelegáveis. 

Artigo 40 - Os instituidores e os administradores da fundação são pessoalmente res
ponsáveis pelos atos lesivos que, praticados com dolo ou culpa, causem danos à entidade, 
bem como pelos que, nas mesmas condições e agindo nessa qualidade, causem danos a ter
ceIros . 

§ 1 º - Os integrantes dos órgãos de administração da Fundação não poderão perceber 
quantias a título de vale ou adiantamento para despesas pessoais, ou verbas de representa
ções, devendo o reembolso de despesas feitas a serviço da Fundação, inclusive com viagens, 
ter comprovação hábil de sua efetivação, feita em prazo não superior a 15 (quinze dias). 

§ 2º - Os integrantes dos órgãos de administração da Fundação são pessoalmente 
responsáveis pelo não atendimento, nos termos legais, regulamentares e estatutários, de seus 
deveres como gestores e, aplicadores do património e receitas da Fundação, de tempestiva 
prestação de contas de sua administração e de sujeição da entidade aos sistemas de controle e 
provedoria do Ministério Público. 

TÍTULO V - DO CONSELHO TÉCNICO-CIENTÍFICO 

Artigo 41 - O Conselho Técnico-Científico é o órgão consultivo da Fundação, caben
do-lhe auxiliar a Presidência e o Conselho Deliberativo na consecução dos objetivos 
fundacionais, prestando-lhes as informações solicitadas. 

Parágrafo único - Como órgão consultivo, o Conselho Técnico-Científico não se in
sere, para efeitos legais, entre os colegiados com responsabilidade na administração. 
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Artigo 42 - Compete ao Conselho Técnico-Científico: 

a) apresentar ao Conselho Deliberativo e à Presidência parecer técnico sobre projetos 
-". serem apoiados pela Fundação; 

;) apresentar ao Conselho Deliberativo e à Presidência, quando solicitado, pareceres 
-lue auxiliem aqueles órgãos na tomada de decisões; 

;,;) apresentar recomendação à Presidência e ao Conselho Deliberativo sobre os se
guintes tópicos : 

1) apoio a projetos oriundos de instituições de ensino ou empresas e outros organismos; 

2) apoio a programas de pesquisa e de desenvolvimento. 

Artigo 43 - O Conselho Técnico-Científico é constituído pelos Chefes dos Departamen
tos de Ensino, pelos Chefes das Divisões de Ensino e Pesquisa, de Apoio a Informática, das 
Sub-Divisões de Graduação e de Pós-Graduação e seus respectivos suplentes, todos do Corpo 
Docente do !ME designados pelo Conselho Deliberativo, por proposta do Comando do !ME 

§ 1 º- O mandato dos integrantes do Conselho Técnico-Científico é o do exercício da função. 

§ 2º - O funcionamento e demais atos constitutivos do Conselho Técnico-Científico 
serão especificados no Regimento Interno. 

§ 3º - Os integrantes do Conselho Técnico-Científico não poderão ser remunerados 
por suas atividades no Conselho. 

TITULO VI - DO EXERCÍCIO FINANCEIRO 

Artigo 44 - O exercício financeiro coincidirá com o ano civil, encerrando-se em 31 de 
dezembro de cada ano. 

Artigo 45 - Até o dia 30 de novembro de cada ano, o Conselho Deliberativo apresen
tará ao Conselho Fiscal a proposta orçamentária para o ano seguinte, na qual serão especifi
cados, separadamente, os investimentos em ativo imobilizado e as despesas, respeitado o 
plano de contas da Fundação e na mesma forma da prestação de contas anual. 

§ 1 º - A proposta orçamentária deverá ser justificada com a indicação do Plano de 
Trabalho conespondente e será acompanhada, obrigatoriamente, de relatório preliminar da exe
cução orçamentária e do andamento do plano de trabalho aprovado para o exercício corrente. 

§ 2º - O Conselho Fiscal terá o prazo de 30 (trinta) dias para homologar ou rejeitar, no 
todo ou em parte, a proposta orçamentária não podendo majorar as despesas . 
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§ 3º - Aprovado o orçamento ou transcorrido o prazo fixado no parágrafo anterior, 
sem decisão do Conselho Fiscal, o Presidente da Fundação ficará autorizado a executar o 
orçame.nto proposto. 

Artigo 46 - A escrituração das operações da Fundação terá por parâmetro o estatuído 
na Resolução nº 68 de 131 11/79 da Procuradoria-Geral da Justiça e, onde for aplicável, as 
normas-da Lei nº 6.404, de 15/12/76, e suas alterações. 

Artigo 47 - A prestação anual de contas ser'á feita ao Conselho Fiscal e conterá, obri
gatoriamente, os seguintes elementos: 

a. relatório das atividades; 

b. balanço patrimonial; 

c. demonstrativo de resultados; 

d. quadros comparativos, em moeda corrente, entre a receita estimada e a receita rea
lizada e entre a despesa fixada e a despesa realizada. 

§ 1º - Depois de apreciada pelo Conselho Fiscal, a prestação de contas será encami
nhada ao Conselho de Instituidores e Doadores, sendo então, submetida à apreciação do Mi
nistério Público, até o dia 30 de junho. 

§ 2º - A falta de manifestação do Conselho Fiscal ou do Conselho de Instituidores e 
Doadores importará a aprovação tácita da prestação de contas, não prejudicando as providên
cias subseqüentes, referidas no parágrafo anterior. 

TITULO VII - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

Artigo 48 - A Fundação comunicará ao Ministério Público, no prazo de 15 (quinze) 
dias, quaisquer alterações em seus dados cadastrais. É necessária a prévia anuência do Minis
tério Público para alteração de sede, endereço, e instalação de estabelecimentos e obtenção 
do respectivo alvará. 

Artigo 49 - A Fundação não poderá filiar-se a outras entidades ou delas participar, 
sem a prévia autorização do Ministério Público. 

Artigo 50 - É vedada a transformação ou incorporação da Fundação em sociedade ou 
associação ou a sua fusão com tais entidades. 

Parágrafo único: Com relação aos instituidores, a Fundação Ricardo Franco não arca
rá com os ônus de serviços prestados por eles aos seus empregados e/ou contribuintes, embo-
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ra possa, remuneradamente, gerí-Ios. A Fundação Ricardo Franco também não se imiscuirá 
com quaisquer alterações de condições de contrato de trabalho, nem sub-rogará quaisquer 
obrigações trabalhistas referentes aos empregados dos instituidores. 

Artigo 51 - Para alterar o presente Estatuto é necessário que a reforma: 

a) seja deliberada pela maioria absoluta do Conselho Deliberativo e por 4/5 (quatro 
quintos), no mínimo, dos votos dos componentes do Conselho de Instituidores e 
Doadores; 

b) não contrarie os objetivos da Fundação; 

c) seja aprovada pelo Ministério Público; 

d) seja formalizada por Escritura Pública. 

Parágrafo único - Se a reforma não houver sido deliberada por votação unânime no 
Conselho Deliberativo e no Conselho de Instituidores e Doadores, a Fundação pedirá ao Minis
tério Público que cientifique à minoria vencida, do prazo de 1 O (dez) dias para impugná-la. 

Artigo 52 - Verificada a impossibilidade do cumprimento de suas finalidades, depois 
de prévia audiência do Ministério Público, a Fundação extinguir-se-á por deliberação da maioria 
absoluta do Conselho Deliberativo e de 4/5 (quatro quintos), no mínimo, dos votos dos com
ponentes do Conselho de Instituidores e Doadores, devendo o ato de extinção ser formaliza
do por Escritura Pública. 

Parágrafo único - Deliberada a extinção da Fundação, seu património reverterá para o 
Instituto Militar de Engenharia, vedada qualquer outra destinação. 

TÍTULO VIII- DAS DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS 

Artigo 53 - Os Conselhos que integram a Administração da Fundação, relacionados 
no Artigo 15, tomam posse na data da sua instituição. 

Artigo 54 - O primeiro mandato de todos os Conselheiros e do Presidente da Funda
ção inicia-se na data de sua instituição e termina conforme prevêm o Artigo 16, o § 4Q do 
Artigo 23, o § 2Q do Artigo 24 e o § 42 do Artigo 30. 

Artigo 55 - A indicação ao Ministério Público de que trata a letra a do Artigo 31 dar
se-á até um mês após a data da instituição da Fundação. 

Aprovado pela Portaria SPF-C-008/98 de 6 de Maio de 1998 (processo MPI/6249/97 
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