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1. PROPÓSITO E MISSÃO DA DIVISÃO

Em que pese a sua forte polarização no sentido da pesquisa e

do desenvolvimento de natureza tecnológica, não poderia o Centro Técni

co Aeroespacial (CTA), e mais especificamente o Instituto de Atividades

Espaciais (IAE), negligenciar a importância da pesquisa cientifica pura

e aplicada.

É justamente neste tipo de atividade que se fundamenta a capa

citação técnica autóctone de uma nação, porquanto ela oferece terreno

fértil para o desenvolvimento da criatividade e da originalidade do pen

samento, fortalece a.iniciativa e consolida o conhecimento da natureza,

ingredientes básicos para o desenvolvimento de. "know-how" próprio.

Consciente desta insofismável verdade, a Direção do IAE deci

diu criar uma Divisão cujas atividades seriam orientadas, essencialmen

te, para tópicos avançados em desenvolvimento tecnológico e em ciência

pura e aplicada. A louvável iniciativa tornou-se realidade no dia 28 de

outubro de 1976, tendo as atividades técnico-cientfficas recebido um

grande impulso em 22 de agosto de 1977, quando foram inauguradas as ins

talações definitivas.

Malgrado ênfase especial seja dada aos programas de pesquisa

aplicada, uma substancial parcela do esforço é também canalizada para a

ciência pura.

Em consonância com essa filosofia, a Divisão de Estudos Avança
• _ t

dos (EAV) tem por missão realizar pesquisas e desenvolvimentos de van

guarda, em ciência pura e aplicada, visando a:

- atender programas de interesse nacional e, em particular, do inte

resse do Ministério da Aeronáutica;
• * •

- fornecer apoio técnico-científico às demais Divisões do IAE e a

outros órgãos do CTA; e

- promover a formação de um ambiente propício ao desenvolvimento da

criatividade e do espírito de iniciativa em pesquisa, fundamenta

do na busca persistente da atualização científica e no aprofunda

L inento dos conhecimentos da natureza.



2. AREAS DE ATIVIDADE E ORGANIZAÇÃO

No desempenho de sua missão, a Divisão de Estudos Avançados

exerce atividades em quatro áreas principais, a saber:

- Física Nuclear de Baixas e Altas Energias (FNU),

- Energia Nuclear (ENU),

- Lasers e Interação Radiação-Matéria (LAS), e

- Informática Científica (FOR).

Para a implementação dessas atividades durante o ano de 1979,

a Divisão contou com um quadro de cerca de 130 pessoas com a seguinte

distribuição:

- Pesquisadores/Engenheiros 47,02

- Bolsistas/Estagiários 6,9%

- Analistas/Tecnologos 8,7%

- Técnicos ,. 12,2%

- Projetistas/Desenhistas .......... 3,5%

- Administrativos . 14,8%

- Serviço* Auxiliares 6,9%

100,0%

(*) 75% destes têm pós-graduação (40% Dr e 35% MsC)

A Divisão acha-se organizada segundo uma estrutura matricial

que veio conceder grandt eficiência aos trabalhos de pesquisa e desen

volvimento e considerável flexibilidade na condução de projetos. Os Gru

pos Funcionais constituem a espinha dorsal da Divisão, formando, aper

feiçoando e fornecendo a mão-de-obra especializada e a infra-estrutura

de apoio necessárias i execução dos vários projetos. Os Projetos repre

sentam programas de trabalho com objetivos e cronogramas definidos, rea

lizáveis através da integração do esforço de um ou mais Grupos Funcio

nais, podendo também envolver outras instituições.

Em que pese nio estarem os projetos vinculados a grupos parti

culares, as atividades relativas aos mesmos serão identificadas, para

fins de simplicidade de apresentação, com o grupo que esteja fornecendo

maior contribuição ao projeto.



CHEFIA

- Cheice da Divisão Dr JOSÉ ALBERTO ALBANO DO AMARANTE, Ten Cel Av

- Adjunto Administrativo Eng SEBASTIÃO ELÍZIO DE CARVALHO PINHO

- Adjunto Técnico-Científico Dr REGINALDO DOS SANTOS, Ten Cel Av

- Coordenador das Assessorias ... RENATO CLÁUDIO DA COSTA PEREIRA, Ten Cel Av

GRUPOS FUNCIONAIS (Atribuições e Chefia)

Apoio Administrativo (ADM)

Serviços de burocracia, de infra-estrutura, de acompanhamento dos pro

cessos de aquisição de material e equipamentos, de planejamento econômi

co, de controle de pessoal e material, e de segurança das instalações.

Chefe: Adv José Julio de Freitas Coutinho

Física Nuclear de Baixas e Altas Energias (FNU)

Pesquisas de caráter científico básico em Física Nuclear, visando tanto

ao aprimoramento e aprofundamento dos conhecimentos sobre a natureza

quanto ao apoio do Grupo de Energia Nuclear. Pesquisas científicas teó

ricas em Física de Altas Energias (ou Partículas Elementares) com algu

ma ênfase na análise fenomenológica de dados experimentais. Construção

e operação de aceleradores de partículas, e realização de experiências,

isoladamente ou em colaboração com outras instituições.

Chefe: Dr Augusto Brandão d'Oliveira

Energia Nuclear (ENU)

Investigações teóricas e práticas, de caráter avançado, relacionadas às

aplicações da energia nuclear. Ãreas de interesse principal: Teoria de

Transporte de Neutrons e Dinâmica de Reatores Rápidos.

Chefe: Dr Eng Othon Luiz Pinheiro da Silva, Cap Frag

Laser e Interação Radiação-Matéria (LAS)

Pesquisa e desenvolvimento de técnicas e lasers tanto de precisão quan

to para alta potência. Desenvolvimento de componentes óticos e instrumen

taçao adequada ã construção de lasers para fins múltiplos e ã realiza

ção de experiências cientificai; com os mesmos. Pesquisas teóricas e prá

ticas sobre a interação da radiação coerente com a matéria.

Chefe: Dr Reginaldo dos Santos, Ten Cel Av



Informática Científica (FOR)

Apoio de computação digital e analógica, através da operação de computa

dores periféricos locais e da conexão, por teleprocessamento, com ou

tros centros de pesquisa. Atividades de cálculo numérico, de desenvolvi

mento e adaptação de subrotinas e códigos, e de apoio administrativo e

financeiro. Operação de um Banco de Dados Nucleares.

Chefe: Dr Cláudio Roland Sonnenburg

í



3. GRUPO DE FÍSICA NUCLEAR DE BAIXAS E ALTAS ENERGIAS

As atividades deste Grupo podem ser reunidas em três áreas prin

cipais - Física de Partículas Elementares, Física Nuclear e Acelerado

res de Partículas -, as quais serão consideradas a seguir.

3.1 - Física de Partículas Elementares

As atividades nesta area, também denominada de PÍ»j,ea de Altas

Energias, foram tanto de caráter teórico como fenômenológico, com duas

áreas de concentração:

— uso de grupos de renoro&lizaçao para o estudo de comportamentos as

sintéticos em Teoria Quantica de Campos; e

— analise da estrutura das partículas elementares dentro do modelo

de "quarks".

Na primeira área foi estudado o comportamento não-analítíco

das funções de Green para constante de gcoplamento nula, e investigado

a possibilidade de uma dimensão anômala aula num ponto fixo "ultravio

leta" da equação de renormalilação, A importância da questão resulta do

fato de que algumas experiências em espulhamento inelãstico profundo su

gerem dimenalp anômala nula, o que leva I exclusão de todas as teorias

que não sejam teorias-de-gauge nAP"abeli*f}as em quatro dimensões.

Dentro da área de fenômenolpgia de partículas, foi mantida a

ênfase anterior no estudo do chanaônio, is|@ |,de possíveis estados li

gados dp tipp quark-antiquark, envolvendo qua^kg com número quântico de

charme nio nulo. Além de estudos adicionais gora frase em potenciais feno

menplógicos do tipo logaritmo e raiz quadrada, procurou-se incorporar

forças tensoriais e um acoplamento que levasse <em conta o spin dos

quarks. A análise permitiu calcular a estrutura friperfina do charmônio.

3.2 - Física Nuclear

0 esforço de pesquisa neste setor eoneentrou-se na análise e

estudo de modelos nucleares e na implantação d# alguns códigos de cálcu

Io.

0 estudo de modelos nucleares deittn#vãe, principalmente, ao

cálculo e ã avaliação de parâmetros micro*eépiees importantes para a aná

lise das reações presentes nas aplicações Eepneipgicas da energia nu



clear. Têm sido estudadas reações de espalhamento para neutrons, na fai

xa acima das ressonâncias, para núcleos nao-defornados e deformados. Es

sas reações são bem descritas pelo "modelo ótico", que considera o neu

tron como atravessando o material nuclear sem formar um núcleo compos

to.

No que diz respeito a códigos, além de contatos pessoais com

diversos centros distribuidores, foram implantados alguns programas pa

ra avaliação de dados, como o HAUSER-5, e diversos outros aplicáveis I

zona de ressonância, utilizando diferentes formalismos de parametriza

çao.

3.3- Aceleradores de Partículas

As atividades de pesquisa do Grupo de Energia Nuclear (ver pa

rágrafo 4), no que diz respeito tanto a reatores térmicos quanto a rápi

dvs, depende muito fortemente do conhecimento acurado de parâmetros nu

cleares. Para compensar a deficiência existente no Brasil quanto ã dis

ponibilidade de tais dados, foi criado,na Divisão,um Centro de.Dados Nu

cleares (CDN) com o propósito e organização descritos no parágrafo 4, e

mantendo estreita colaboração com a "Nuclear Data Section" da Agencia

Internacional de Energia Atômica (AIEA).

Uma avaliação das máquinas disponíveis nas várias instituições

brasileiras indicou a extrema precariedade em que se encontrava o país

no que diz respeito ã sua capacidade de gerar dados nucleares confia

veis, o que viria a comprometer a eficiência e a manter a dependência

passivade auxílio estrangeiro. Por outro lado, a possibilidade de con

tribuir ativamente na produção de tais dados, nao só aumentaria a autono

mia do CDN mas possibilitaria manter vivo o interesse internacional pe

Ia colaboração conosco.

Com essa motivação básica em mente, decidiu-se proceder a uma

avaliação mais pormenorizada da adequabilidade de se construir um acele

rador de partículas no CTA e, caso positivo, qual seria o tipo de acele

rador mais indicado. Diversos condicionantes, além daqueles descritos

acima, foram levados em conta, tendo-se procurado tornar mais ampla a

gama de aplicações do acelerador de modo a poder, em paralelo, satisfa

zer anseios e interesses da comunidade científica e tecnológica do país.

Assim sendo, procurou-se definir um acelerador que possibili

tasse, simultaneamente, as seguintes atividades:



- pesquif-a básica,

- pesquisa aplicada (medida de seções de choque nucleares, estudos

de danos de radiação, ativação de radioisótopos, neutrongrafia e

terapia do câncer), e

- desenvolvimento de tecnologia (isto é, aquisição de "know-how" no

projeto e construção de aceleradores de partículas, permitindo,

também, o aprimoramento do CTÀ e do parque nacional em algumas

tecnologias de ponta, como microondas com potência, alto vácuo,

etc),

e que estivesse dentro das disponibilidades financeiras da nação e das

possibilidades técnicas do CTÂ. Evidentemente, a gama de aplicabilidades

é por demais ampla para ser satisfeita por uma única máquina. Assim sen

do, suas características foram estabelecidas selecionando-se como ativí

dades prioritárias.

- a medida de seções de choque de neutrons e outros parâmetros nu

cleares, e

- a aquisição de "know-how" tecnológico em projeto e construção de

aceleradores.

À prioridade para medidas de seções de choque é uma resultante

óbvia dos programas da Divisão, enquanto que aquela para a aquisição de

"know-how" tecnológico assenta-se na filosofia geral do governo de am

pia conquista de tecnologias de ponta, as quais sempre se refletem de

modo benéfico e impulsionador no parque industrial.

Definidos o problema e as linhas de ação, passou-se a dar Snfa

se à pesquisa teórica e prática sobre aceleradores, tendo sido

- dominada a teoria de operação de aceleradores lineares de elétrons,

para pulsos longos e estreitos,

- iniciados os cálculos básicos das seções de um acelerador linear,

e

- estabelecida uma colaboração com o IPEN para estudo e desenvolvi

roento das técnicas de solda de cerâmica a metal.

As várias pesquisas levadas a efeito, complementadas por visi

tas feitas a importantes laboratórios americanos (Brookhaven National

Laboratory, Oak Ridge National Laboratory, Stanford Linear Accelerator



Center, National Bureau of Standards, Rensselaer Polytechnic Institute

and Massachusetts Institute of Technology), permitiram chegar a uma con

clusão preliminar sobre o acelerador mais indicado a nossos propósitos.

Seria ele um acelerador linear (LINAC) de elétrons, com energias entre

150 e 200 MeV, com potência de 50 kW (ou, então, de 10-20 kW) e com

"klystrons" operando na banda L (ou, então, na banda S).

A par das atividades de pesquisa sobre o assunto, que continuam

em andamento, foi iniciado um trabalho de maior detalhamento do projeto

do acelerador, visando ã elaboração do PERT e dos cronogramas de barras

necessários a uma avaliação realística dos custos e prazos de execução.



4. GRUPO DE ENERGIA NUCLEAR

Alem da atividade principal de pesquisa, orientada para proble

mas de dinâmica de reatores rápidos e para aspectos de tecnologia nu

clear úteis ao Programa Nuclear Brasileiro, foram desenvolvidas ativíaa

des acadêmicas em colaboração com o ITA. Essas atividades, englobadas com

maiores detalhes no parágrafo 7, dizem respeito a apoio didático ao Fro

grama de Formação de Recursos Humanos para a Área Nuclear (PRONUCLEAR)

e a orientação de teses de mestrado e doutorado.

Dentro do esforço de pesquisa, as atividades do Grupo concen

tram-se em duas áreas principais: Física de Reatores e Gasdinâmica.

4.1 - Física de Reatores

Aplicações da Teoria de Transporte de Neutrons tem sido a prin

cipal linha de pesquisa dentro deste setor. Ênfase continua a ser dada

ã solução numérica) em multigrupos, das equações da teoria da difusão

e das equações de transporte na aproximação Pu» e sua aplicação ao com

portamento transitório de reatores rápidos. Uma atenção secundaria tem

sido dedicada a reatores térmicos.

A despeito do pouco tempo de existência do Grupo ENU, seu de

sempenho tem sido excelente, ao ponto de já rivalizar com grupos conge

neres de outras instituições de pesquisa ou ensino. Tal se evidenciou,

com clareza, durante a lã Reunião de Trabalho sobre Métodos de Física

de Reatores, realizada em Itaipava (Rio de Janeiro) no período de 29 a

31 de agosto de 1979, e organizada pelo Programa de Energia Nuclear

COPPE/UFRJ. Dos vinte e dois (22) trabalhos apresentados nessa reuni Io,

que envolveu representantes do CDTN/NUCLEBRÍS, FURNAS, CNEN, IEN, CTA.

COPPE e UFPe, nove (9) foram produzidos neste Grupo (ver relação no Apên

dice I).

Durante o ano de 1979, desenvolveu-se um estreito relacionamen

to com o Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares (IPEN), tendo

sido iniciados os seguintes trabalhos:

— Cálculos comparativos da razão de conversão ("breeding ratio") de

um reator tipo GCFR, operando em três diferentes ciclos: Th232-U233

(na forma oxido), Th*S2-U23? (na forma carbeto) e U238-Pu239 (na

forma oxido);



-• Cálculo de constantes dé grupo para analise de um reator do tipo

GCFR, utilizando-se o código MC-2 e áidos extraídos do ENDF/B-IV.

Como uma evolução do Banco de Dados Nucleares, foi criado o pro

jeto "Centro de Dados Nucleares" (CDN), que procura englobar, de forma

integrada, todas as atividades relacionadas com a geração, avaliação e

arquivo de dados nucleares (seções de choque para neutrons e para parti

cuias carregadas, parâmetros de ressonância, produtos de fissão, dados

para cálculos dosimétricos, etc).

ESTRUTURA BÁSICA DO

CENTRO DE DADOS NUCLEARES DA EAV

CENTRO
DE DADOS
VAJCIEARES

A decisão de criar tal Centro de Dados Nucleares pautou-se na

necessidade de se compensar deficiências existentes no país quanto ã

disponibilidade desses dados. Cumpre registrar o apoio da ComissãoNacio

nal de Energia Nuclear para a iniciativa, e a estreita colaboração que

vem sendo mantida com a "Nuclear Data Section" da Agência Internacional

de Energia Atômica.

As quatro áreas de atividades do CDN foram escolhidas de modo

a lhe conceder uma maior autonomia e a garantir uma atuação mais ativa,

que possibilite manter vivo o interesse internacional pela colaboração

conosco. 0 propósito deste CDN é o de nao apenas manter um arquivo atua

10



lizado de dados nucleares, mas também o de gerar e de prover dados con

fiáveis para atender as pesquisas da Divisão e das demais instituições

de pesquisa e ensino do pais.

Alem da implantação, em 1979, dos arquivos nucleares de diver

sos países no Banco de Dados, foram também implantados vários códigos

para utilização e manipulação das bibliotecas de dados, para verifica

çao das mesmas, para listagem ou representação gráfica dos dados, para

criação de subconjuntos de dados, para combinação de arquivos e para con

versão de formatos. No que diz respeito ao cálculo de seções de choque

a multigrupos, foram implantados os códigos NJOY, GALAXY, MC-2, ETOE e

XLACS. Os dois últimos ainda estão em fase de testes. Para fins de cál

culos integrais implantou-se, entre outros, códigos para difusão (CITA

TION) e para transporte de Neutrons (XSDRIN e ANISN). Os demais códigos

para transporte de neutrons merecerão a atenção especial do CDN durante

o ano de 1980.

4.2 - Gasdinâmica

Os programas de gasdinâmica vêm sendo levados a efeito com o

propósito de oferecer apoio às pesquisas em curso nas demais Divisões do

IAE. A localização desses programas no Grupo ENU deve-se a razoes histõ

ricas na criação da EAV.

Dentro da área de mecânica de fluidos foi dedicada ênfase es

pecial a escoamentos rotacionais e a resfriamento dinâmico de gases. Es

se último programa visa a obter estados gasosos metaestáveis que tornem

possível espectroscopia de alta resolução.

0 estudo de ondas de choque produzidas na atmosfera tem sido

feito com vistas aos problemas resultantes de vôo supersônico de fogue

tes e aos efeitos estruturais que explosões acidentais dos mesmos podem

provocar nos bancos de prova.

Na área de aerodinâmica, vim sendo orientadas teses de mestra

do relacionadas ã estabilidade dinâmica de foguetes e aos efeitos de vi

brações nas trajetórias dos mesmos.

11



5. GRUPO DE LASERS E INTERAÇÃO RADIAÇÃO-MATgRIA

O Grupo LAS, criado em 1978, expandiu-se bastante em 1979, ten

do ampliado seu campo de atividades com a inclusão de diversos projetos

em tecnologia de lasers, além do esforço dedicado às atividades teóri

cas e experimentais, em ciência pura e aplicada.

5.1 - Atividades Teóricas

Os trabalhos teóricos concentraram-se nas áreas de interferome

tria, fotoacústica e processamento de materiais com lasers. As princi

pais atividades foram:

a. Desenvolvimento teórico de um método para estabilização, em in

tensidade, de um laser de CO2~CW por meio de um sinal fotoacústi

co gerado pela variação de impedância do plasma.

b. Análise teórica do efeito de perdas de calor por radiação 1.0 si

nal fotoacústico produzido pela irradiação de uma amostra sóli

da. 0 resultado da análise foi comparado com a formulação clãssi

ca do efeito fotoacústico desenvolvido por Rosencwaig e Gersho

(a qual não considera aquelas perdas), tendo sido constatadas di

ferenças na freqüência prevista para o sinal fotoacústico. Essas

diferenças foram confirmadas experimentalmente em colaboração

com o Instituto de Física da Universidade Estadual de Campinas

• (UNICAMP).

c. Dando continuidade ao estudo teórico de interferometros, foi cal

culado o desvio da freqüência de ressonância de interferômetros

curvo-curvo e plano-curvo causado pelo nao-alinhamento, involun

tário, do feixe incidente, bem como o efeito de um diafragma nes

se erro.

d. Projeto preliminar de um laser de CO2-CW de 10 watts, sintoniza

vel e estabilizado em amplitude e freqüência. Destina-se o mesmo

ao "mode-locking" de lasers de CO2 pulsados, com alta energia

por pulso, e ã espectroscopia de alta resolução no infraverrae

lho.

e. Projeto preliminar de um laser de corante "em anel" bombeado con

tinuamente por um laser de ArgSnio iônico. A investigação de Ia

ser em anel visa ã obtenção de alta eficiência.

12



f. Desenvolvimento de um modelo matemático para prever o comporta

mento de materiais plásticos (acrílicos), quando perfurados por

um feixe de laser de CO2-CW de baixa intensidade (< IO6watts/cm2),

no que diz respeito I vaporizaçao do material, formação do pias

ma e interação deste com a radiação laser.

g. Estudo do efeito da resistência térmica de contato, entre gás e

amostra, no sinal fotoacústico produzido pela iluminação periódi

ca da amostra.

5.2 - Atividades Experimentais

Malgrado a maior concentração dos trabalhos práticos no desen

volvimento de lasers, diversos programas experimentais começados em 1978

foram concluídos. Trataremos, at\xo, daqueles iniciados em 1979 e que

estão em andamento.

0 processamento de materiais, além de suas conotações indus

triais, oferece interessante campo de experimentação para fenômenos de

interação radiaçao-matéria. Visando a este estudo, e para testar mode

los matemáticos que descrevem o fenômeno, foram realizadas diversas ex

periências sobre corte e furacão de plásticos com laser. 0 processo de

coleta de dados continua sendo realizado.

Uma outra área experimental, bastante interessante, iniciada

em 1979 foi a de "velocimetria por laser".

As técnicas usuais para medidas de velocidades em escoamento

de fluidos sao:

- pontas de prova de pressão, em conjunto com pontas de prova está

ticas, para medida de velocidades médias, e

- fio quente, ou filme quente, para medida de velocidade instantâ

Mui '-as vezes, entretanto, as perturbações no escoamento provocadas pela

inserção de pontas de prova mecânicas sao inaceitáveis para os propôsi

tos da experiência; outras vezes, as próprias condições experimentais

nao permitem a colocação de tais pontas de prova (altas temperaturas,

como por exemplo na saída de uma tubeira de foguete). Anemometria ou ve

locimetriapor laser ê justamente um método ótico para se medir velocida

des instantâneas de escoamento de fluidos, evitando os problemas asso
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ciados a pontas de prova mecânicas.

Com vistas ã criação de competência na área de velocimetria por

laser na EAV, foi iniciado um projeto para o levantamento do perfil de

velocidades do túnel supersônico da Divisão de Aeronáutica do ITA. Espe

ra-se ter o sistema completo montado em fins de 1980.

5.3 - Atividades Tecnológicas

Ainda que concedendo bastante ênfase à pesquisa básica e apli-

cada, uma das grandes preocupações da Divisão de Estudos Avançados tem

sido a de gerar técnicas e/ou tecnologias que possam, de alguma forma,

contribuir para o processo de desenvolvimento tecnológico do país. Den

tro desta sistemática, a concentração maior de esforços continuou re

caindo sobre o desenvolvimento de lasers de CO2, pulsados e contínuos.

0 módulo oscilador do laser de CO2-TEA, cujo projeto foi ini

ciado em 1978, começou a.funcionar em princípios de 1979. Após diversos

ajustes o módulo atingiu as especificações estabelecidas no projeto,

quais sejam 50 Joules/pulso com pulsos de 100 nanosegundos. Além disso,

foi iniciado o projeto dos módulos de ampliação para a meta final de

200 Joules/pulso.

0 laser de CO2-CW de 100 watts, desenvolvido a partir de um Ia

ser de potência bem inferior (7 a 8 watts) construído por alunos do ITA,

em 1976, nao atingiu a potência esperada devido 0. problemas de alinha

mento e de refrigeração do tubo. 0 problema será retomado em 1980, quan

do todos os parâmetros sofrerão uma cuidadosa análise.

Foi desenvolvido um laser de CO2-CW sintonizável e estabiliza

do em freqüência e amplitude, destinado ao "mode-locking" de lasers com

alta energia por pulso e de lasers para espectroscopia de alta resolu

çao. 0 sistema entrou em funcionamento no final do ano, passando, a se

guir, para a fase de otimização. Paralelamente â montagem do laser, foi

iniciado o projeto e o desenvolvimento do sistema eletromecânico para

• o controle automático de sua freqüência.
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6, GRUPO DE INFORMÁTICA CIENTÍFICA

6.1 - Operacionalidade dos Equipamentos

Para cumprir sua missão de apoio ã EAV e às demais Divisões do

IAE, o Grupo FOR dispõe dos seguintes equipamentos:

- Sistema híbrido digital-analõgico PACER 700, com 32 K palavras àe

memória interna, e dispondo de 6 M palavras em discos, três unida

des de fitas e um plotador de gráficos de alta precisão.

- Calculadora programãvel de mesa HP-9825 A, com 7.5 K palavras de

memória interna e 125 palavras em fitas "cassetes", acoplada a

um plotador X-Y do tipo HP-9862 A e a uma impressora tipo serial.

0 desempenho operacional da calculadora programãvel foi exce

lente, com um índice de disponibilidade de 100%. 0 desempenho operado

nal do Sistema PACER 700 foi bastante bom, conforme o atesta o quadro

abaixo.

ÍNDICE DE DISPONIBILIDADE

(Sistema Pacer 700)

MÊS

Janeiro

Fevereiro

Março

Abril

Maio

Junho

ÍNDICE (%)

(Férias)

90

100

95

95

86

MÉDIA ANUAL

MÊS

Julho

Agosto

Setembro

Outubro

Novembro

Dezembro

94%

ÍNDICE (%)

100

100

91

93

100

83

6,2 - Atividades de Apoio de "Hardware"

0 Sistema Híbrido PACER 700 atendeu, principalmente, trabalhos

de pesquisa envolvendo simulações de sistemas dinâmicos contínuos, como,
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por exemplo, controle e guiagem de foguetes. Esses trabalhos dizem res

peito mais diretamente ã Divisão de Lançadores (EDL) do IAE.

0 computador digital desse sistema tem sido usado para apoio

de calculo em problemas computacionais de pequena monta, complementando

as possibilidades da calculadora programãvel HP-9825A.

A ausência de um computador de grande porte no CTA tem sido um

dos principais entraves ãs atividades de pesquisa. Para fazer frente aos

projetos já implantados, e sem levar em conta aqueles reprimidos pela

ausência de facilidades de computação adequada, foi necessário recorrer

ao auxílio computacional de diversas instituições, conforme o quadro

abaixo.

DISTRIBUIÇÃO DO ESFORÇO DE COMPUTAÇÃO DA EAV

INSTITUIÇÃO

Ins t i tu to Tecnológico de Aeronáutica (ITA)

Ins t i tu to de Pesquisas Espaciais (INPE)

Ins t i tu to de Pesquisas Energéticas e Nucleares
(IPEN), antigo I n s t i t u t o de Energia Atômica (IEA)

Control Data do Brasi l

COMPUT/üXJR

IBM-1130

B-6700

IBM-370/155

CDC-6600

PERCENTUAL
DO ESFORÇO1

0 , 4 Z

1 7 , 5 Z

2 0 , 3 Z

6 1 , 8 Z

(*) Cálculo feito convertendo-se os tempos de computação a horas equi
valentes de um único computador (B-6700 foi o padrão escolhido)

Em meados do ano o FOR teve iniciada uma nova fase em sua exis

tência. Foi-lhe dada a incumbência de preparar a área física para a ins

talaçao provisória de um computador de grande porte a ser adquirido pa

ra o CTA, bem como a de estruturar-se, tanto em pessoal quanto em faci

lidades, para assumir toda a responsabilidade pela operação e manuten

ção do novo Centro de Computação.

A escolha final do sistema foi feita, em 15 de agosto de 1979,

por uma comissão de 12 membros contando com representantes de todos os

Institutos do CTA. 0 processo de licitação envolveu propostas de todos

os principais fabricantes de computadores. Um estudo preliminar elimi

nou cinco dos dez sistemas propostos, e uma análise mais aprofundada eli
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minou outros dois, deixando como contendores finais os sistemas

- IBM-370/3031

- CDC Cyber 170/730

- UNIVAC 1100/80

Após um total de aproximadamente 180 horas de estudos e avaliações, a

comissão finalmente optou pelo Sistema CDC Cyber 170/730, tendo em vis

ta as exigências de cálculo científico, de versatilidade para ligação e

operação em rede, e de capacidade de expansão em uniprocessamento.

A configuração inicial do sistema inclui uma CPU com 2 Mbytes

de memória e velocidade de processamento de 1,5 Mips (milhões de ínstru

çoes por segundo), contaado com uma memória estendida de mais 2 Mbytes

e uma memória virtual em discos de lOOOMbytes. Inúmeros periféricos,

incluindo 3 terminais remotos de processamento em lote (RJE) e IA temi

nais de vídeo-teclado, foram também encomendados.

A previsão de entrega do sistema é para meados de março de 1980,

e o FOR recebeu a missão de preparar-se para garantir o funcionamento do

sistema em abril de 1980.

Para tornar mais ampla sua capacidade de apoio ã pesquisa e de

senvolvimento no CTA, o FOR/EAV está também preparando a infra-estrutu

ra para instalar e operar um plotador gráfico de grande porte. Esse pio

tador - o modelo 7000 da Calcomp - funcionará fora de linha em relação

ao Cyber 170/730, sendo controlado e alimentado por um sistema de fitas

magnéticas.

6.3 - Atividades de Apoio de "Software"

Uma boa medida do esforço de apoio ã pesquisa empreendido pelo

FOR em 1979 é fornecida pelo número de códigos desenvolvidos, adaptados

ou convertidos. Os códigos manipulados em 1979, na sua maioria de apli

cação na área nuclear, somam a um total de 50, sendo que cada código

tem, em média, 8 mil cartões.

Os desenvolvimentos de códigos foram feitos para. as máquinas

CDC 6600, IBM 370/155 e, em menor escala, para o B-6700. As adaptações

foram feitas em códigos IBM, visando a torná-los operacionais no IBM

370/155, enquanto que as conversões procuraram fazer os códigos IBM fun

cionar no CDC 6600.
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Em particular, foram convertidos códigos de várias bibliotecas

de dados avaliados, dotando o Banco de Dados Nucleares da EAV das se

guintes bibliotecas:

- ENDF/B IV (Standard, Dosimetry and Fission Products), do National

Brookhaven Laboratory;

- ENDL/78 e ENDL/76 DOS do Lawrence Liveraore Laboratory;

- JENDL/1 do Japan Atomic Energy Research Institute;

- KEDAK/3 do Kernforschungszentrum Karlsruhe;

- FRENDL do Comissariat a 1'Énergie Atomique; e

- UKNDL do United Kingdom Atomic Energy Authority.

Dentre os demais códigos desenvolvidos ou convertidos desta

cam-se os seguintes:

HAMMER

GRANGOYLE

GGC-A

FARED

ANISN

DLC-2

MC-2

SUMUP 4

RIGEL 4

RE SEND

UTOE

WINS-D

DICT 4

WLIB

MENDF-B

CAREN 4

SIGMA 2

RAMPI

ADLER

AVERAGE III

FRESP

GTRESP

RICATI

ANL-6132

ACRA-2

AIREM

EAV-PAD-1

MÜDADENS

COMTAPE

TAPELIST

LRENDL 76

LKEDAK 3

LRUKDNL

LRENDF

LIREQ

NDF-PRINT

KEPLER

CHECKER

LISTFC

MISSIONARY

GALAXf

Uma descrição do propósito e forma de utilização de cada um destes codi
(*)

gos pode ser encontrada na Nota Técnica EAV/NT-001/79.

Além dos códigos técnico-científicos acima ind:'cados, foi de

senvolvido um Sistema de Cadastro e Folha de Pagamento de Servidores Ci-

vis, totalmente implantado para o IAE e em fase de implantação para o

restante do CTA, e um Sistema de Controle de Estoques. Ê ste último, tam

bem completamente implantado, permite ao usuário o rápido levantamento

(*) A.B. d'Oliveira, C. Moura Neto, E.S. Amorim e Wa'ter J. Ferreira,
"Compilação dos Códigos Nucleares Disponíveis no CTA-Oivi são de Estu
dos Avançados", Nota Técnica EAV/NT-00I/79, IAE/CTA, 11 Jul 79
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da quantidade de materiais esi.ocados e seus respectivos custos, Jadoi d

fornecedores, estoques mínimos a serem mantidos e consumos.
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7. ATIVIDADES ACADÊMICAS

Malgrado sua missão precípua de pesquisa e desenvolvimento, a

formação de profissionais de alto nível constitui-se em preocupação cons

tante da Divisão. Para solucionar o impasse foi estabelecido um progra

ma de colaboração acadêmica com o Instituto Tecnológico de Aeronáutica

(ITA). Estabeleceu-se a filosofia de que cabei-.ü ao ITA a coordenação e

o controle de todas as atividades de caráter acadêmico, comprometendo-se

a EAV a colaborar com seus pesquisadores na apresentação de cursos e

orientação de teses.

Dentro desta filosofia, pesquisadores da EAV ministráramos se

guintes cursos de pós-graduaçao no ITA, durante 1979:

- FIS-264: Introdução ã Engenharia Nuclear I

MsC Paulo David de Castro Lobo, Maj QEM (Ex)

MsC Carlos de Moura Neto, Cap QEM (Ex)

- FIS-265: Introdução à Engenharia Nuclear II

MsC Paulo David de Castro Lobo, Maj QZM (Ex)

MsC Carlos de Moura Neto, Cap QEM (Ex)

- MEC-219: Conversão de Energia: Engenharia de Reatores I

Dr Eng Othon Luiz Pinheiro da Silva, Cf (EN)

- MEC-200: Termodinâmica Racional

Dr Jersy Tadeusz Sielawa

- AES-211: Gasdinâmica Radiativa

Dr Jexsy Tadeusz Sielawa

- AES-300: Estrutura das Ondas de Choque

Dr Jersy Tadeusz Sielawa

- LPD-220: Inteligência Artificial

Dr Jurgen Seehusen

- LPD-250: Análise Numérica

MsC Jairo Panetta

No que diz respeito a trabalhos de graduação e teses de mestra

do e doutorado, foram orientados

- 2 trabalhos de graduação (concluídos em 1979),

- 15 teses de mestrado (2 concluídas em 1979), e

- 4 teses de doutorado (1 concluída em 1979).
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Os tópicos dos trabalhos e teses concluídos acham-se relacionados no

Apêndice II.

Obedecendo a um programa de atualização e intercâmbio científi

co, pesquisadores da EAV participaram dos seguintes congressos e está

gios de aperfeiçoamento:

- "Fourth International Conference on Laser Spectrosco^y", Rottach-Egern

Alemanha» 11-15 Jun 79.

—. "̂  - "19 Encontro Nacional de Física de Partículas", Cambuquira-MG,

06-09 Jun 79.

- "Curso de Tecnologia de Vácuo", IME, Rio de Janeiro, 2i-28 Jul 79.

- "Simpósio de Aplicação de Vácuo na Indústria e Comércio", Sao Paulo,

06 Ago 79.

~7' ~ "Ia Reunião de Trabalho sobre Método de Física de Reatores",Itaipava-RJ,

29-31 Ago 79.

rV * - "2§ Reunião de Trabalho em Física Nuclear",Cambuquira-MG, 02-07 Set 79.

- "Simpósio sobre Transmissão e Comunicação de Dados e Redes de Coro

putadores", São Paulo, 12-14 Set 79.

- "5ÍÍ1 International Conference on Very Large Data Bases", Rio de Janei

ro, 03-05 Out 79.

- "XII Congresso Nacional de Processamento de Dados da SUCESU", São

Paulo, 08-12 Out 79.

- "Annual Meeting of the American Physical Society: Division of Nu

clear Physics", Knoxvi1le-EEUU, 17-19 Out 79.

- "Annual Meeting of the American Physical Society: Division of Par

tides and Fields", Montreal-Canada, 25-27 Out 79.

- "Curso de Instalação e Manutenção do Sistema Operacional NOS pa

ra Computadores da Control Data (CDC)", Minneapolis-EEUU, 12-20

Nov 79.

Dentro do programa de colóquios semanais, destinado a manter

os pesquisadores atualizados e a estimular-lhes a curiosidade e o espí

rito criativo, foram realizadas inúmeras palestras por pesquisadores Io

cais e por visitantes, conforme registrado no Apêndice III.
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8. ATIVIDADES DE APOIO

Com o crescimento da Divisão e a ampliação dos projetos e pro

gramas, tornou-se critica a ausência de instalações adequadas aos diver

sos laboratórios, bem como ficou evidente a necessidade de uma reestru

turação organizacional.

Reconhecendo as limitações existentes o Exmo Sr Ministro da

Aeronáutica resolveu aprovar a criação de um Laboratório de Estudos Avan

çados (LEA) para implantação no CTA, dentro da estrutura do IÃE.

0 LEA, que representa uma evolução da atual Divisão de Estudos

Avançados, deverá ser construído em terreno pertencente ao CTA, localí

zado no Km 5,5 da Rodovia dos Tamoios e ocupando uma área de cerca de

200 hectares. As obras de terraplenagem e de sondagens preliminares fo

ram concluídas durante o ano de 1979, bem como os processos de licitação

para as obras civis. Essas obras, a serem iniciadas em janeiro de 1980,

incluirão, numa primeira fase:

- portão principal (com instalações para os setores de fiscalização

e de relações públicas),

- garagem para viaturas e instalações da segurança,

- infra-estrutura hidráulica (poço semi-artesiano, reservatório cen

trai, caixa d'água elevada, rede de distribuição de água potável e

de combate a incêndio),

- infra-estrutura elétrica (subestação de rebaixariento, grupos gera

dores de emergência, estação de distribuição, rede de distribuição

primária e secundária),

- infra-estruturas de drenagem, de segurança e de arruamento,

- instalações dos Laboratórios de Laser (conjunto de dois edifícios

ocupando uma área total de 3 100 m^), e

- instalações para o Centro de Computação e jeu apoio de informáti

ca (edifício com área total de 4 900

A despeito do volume das obras civis, espera-se poder manter

o cronograma de construção e tê-las concluídas no final de 1980. A ocu

paçao das novas instalações está prevista para janeiro-fevereiro de

1981.
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- APÊNDICE I -

PUBLICAÇÕES TfiCNICO-CIENTlFICAS

FÍSICA DE PARTÍCULAS E NUCLEAR

- E. Gerck e A.B. d'Oliveira, "The Logarithmic and the Square-Root Po

tential as Confining Potentials for Quarks", Rel. Pesq. EAV-002/""•),

IAE/CTA, Fev 79

(versão reduzida foi publicada nos "Proceed, do 19 Encontro Nacional
de Física de Partículas", Cambuquira-MG, 06-09 Jun 79)

- R. Paviotti Corcuera, C S . da Silva and H.D. Lemmel, "Comments on the

Excitation Function for the CU6 3 (n,a)Co60 Reaction", IAEANuclear Data

Section preprint, 01 Mar 79

(publicado no Proc. da lâ Reunião de Trabalho sobre Métodos em Física
de Reatores, Itaipava-RJ, 29-31 Ago 79)

- H.F. de Carvalho, R. Chanda, A.B. d'Oliveira e E. Gerck, "Análise de

Potenciais Fenômenológicos para Sistemas do Tipo Quarkonium", Proc. do

19 Encontro Nacional de Física de Partículas, Cambuquira-MG, Jun 79

- H.FXde Carvalho e A.B. d'Oliveira, "Estrutura de Spin no Charmonio",

XXXI Reunião Anual da SBPC, Fortaleza-CE, 1979

- A.B. d'Oliveira, "A Teoria Nuclear Aplicada a Dados Nucleares", Proc.

da lã Reunião de Trabalho sobre Métodos em Física de Reatores, Itaipa

va-RJ, 29-31 Ago 79

- A.B. d'Oliveira, "Estudos Preliminares para um Acelerador Linear de

Elétrons", Proc. da 2â Reunião de Trabalho em Física Nuclear, Cambu

quira-MG, Set 79

- Luiz S.P.. Cavalcanti, "Cálculo das Características de Funcionamento

de uma Estrutura Aceleradora de Partículas", Trabalho de.Graduação do

ITA, Dezembro 1979

FlSICA ATÔMICA E MOLECULAR

- J.A.A. Amarante, Rei.Pesq. EAV-004/79, IAE/CTA, 03 Mai 79

- J.A.A. Amarante, "Extremely Low Temperature Behaviour of the Thermo

dynamic Properties of Gaseous UF6 under an Exact Quantum Approach",

Rel.Pesq. EAV-013/79, IAE/CTA, 08 Out 79 \/

(Submetido para publicação no J. Quant. Spectroscopy and Rad. Transfer)

23



ENERGIA NUCLEAR
- V,.°.
v \j - J. Panetta, E.S.Amorim e C. Moura Neto, "Dispersão de Radionuclides

na Atmosfera", Rel.Pesq. EAV-003/79, IAE/CTA, 03 Mai 79

(publicado no Proc. da lã Reunião de Trabalho sobre Métodos em Física
de Reatores, Itaipava-RJ, 29-31 Ago 79)

- J. Pantuso, "Teoria Multigrupo de Difusão de Neutrons Rápidos", Rei.

Pesq. EAV-005/79, IAE/CTA, 16 Mai 79

(publicado no Proc. da Ia. Reunião de Trabalho sobre Métodos em Física
de Reatores, Itaipava-RJ, 29-31 Ago 79)

v - C. Moura Neto, Fang Li e E.S. Amorim, "Analise da Moderação Elástica

ji , • ̂  de Neutrons Rápidos através de Soluções Exatas envolvendo Kerneis Sin

titicos", Rel.Pesq. EAV-006/79, IAE/CTA, 18 Jul 79

(publicado no Proc. da Ia Reunião de Trabalho sobre Métodos em Física
de Reatores, Itaipava-RJ, 29-31 Ago 79)

\l - C, Moura Neto, "Constantes de Decaimento de um Sistema Subcrítico pe

i- " Ia Teoria de Difusão em Dois Grupos", Rel.Pesq. EAV-OO7/79, IAE/CTA,

01 Ago 79

^ - ;';.W. Albino de Souza, "Determinação do Fluxo de Neutrons para uma Pos

"̂  ;;.,,- sível Forma de Controle de um Reator Rápido através do Refletor", Rei.

Pesq. EAV-008/79, IAE/CTA, 01 Ago 79

(publicado no Proc. da lê Reunião de Trabalho sobre Métodos em Física
de Reatores, Itaipava-RJ, 29-31 Ago 79)

V - P. David C. Lobo e E.S. Amorim, "Otimização do Ciclo de Combustível em

Reatores do Tipo PWR", Rel.Pesq. EAV-009/79, IAE/CTA, 22 Ago 79

(publicado no Proc. da 15 Reunião de Trabalho sobre Métodos em Física
de Reatores, Itaipava-RJ, 29-31 Ago 79)

\/ - P. David C. Lobo e R.P. Kesavan Nair, "Sobre a Otimização de Veneno

de Controle", Rel.Pesq. EAV-010/79, IAE/CTA, 28 Ago 79

(publicado no Proc. da Ia Reunião de Trabalho sobre Métodos em Física
de Reatores, Itaipava-RJ, 29-31 Ago 79)

- P.A. Ferreira e H.E. Leite, Rel.Pesq. EAV-012/79, IAE/CTA, 20 Ago 79

- Othon L.P. da Silva e P.A. Ferreira, Rel.Pesq. EAV-014/79, IAE/CTA,

25 Out 79

- J. Pantuso, Rel.Pesq. EAV-016/79, IAE/CTA, 12 Dez 79

- J . Sielawa, Rel.Pesq. EAV-021/79, IAE/CTA, 17 Dez 79

- J . Sielawa, Rel.Pesq. EAV-022/79, IAE/CTA, 18 Dez 79
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M w C. Moura Neto e E.S. Amorim, "Física de Neutrons Rápidos, Avaliação

dos Resultados da Teoria de Difusão Aplicados a Sistemas de Pequenas

Dimensões", Rel.Pesq. EAV-024/79, IAE/CTA, 19 Dez 79

\| - C. Moura Neto e R.P. Kesavan Nair, "Reatores com mais de uma Região",

Nota Técnica EAV/NT-O1O/79, IAE/CTA, 01 Ago 79

\j - C. Moura Neto e R.P. Kesavan Nair, "Reatores Heterogêneos", NotaTécni

ca EAV/NT-011/79, IAE/CTA, 01 Ago 79

ii - C. Moura Neto e R.P. Kesavan Nair, "Moderação através das Ressonân

cias", Nota Técnica EAV/NT-012/79, IAE/CTA, 01 Ago 79

LASERS E INTERAÇÃO RADIAÇÃO-MATgRIA

- M.L. Frantz Ramos e 0. Andrade, "Processamento de Materiais com Laser

de C02 - Parte I", Rel.Pesq. EAV-001/79, IAE/CTA, 02 Fev 79

- R. Santos e L.C.M. Miranda, "Photo-Acoustic Effect in Solids: Influ

ence of Heat Losses", Rel.Pesq. EAV-015/79, IAE/CTA, Out 79

(a ser publicado no Applied Optics, em Ago 80)

- 0. Andrade, "Tolerância em Interferometria", Rel.Pesq. EAV-017/79,

IAE/CTA, 20 Nov 79

- M.L. Frantz Ramos, "Processamento de Materiais com Laser de C02 - Par

te II", Rel.Pesq. EAV-018/79, IAE/CTA, 11 Dez 79

- C.A.S. Lima, L.C.M. Miranda e R. Santos, "Simple-Gas Thermal Contact

Resistance and the Photoacoustic Signal Generation" (preprint Dez 79)

(a ser publicado no J. Appl. Phys., maio 1980)

- 0. Andrade, "Proposta de Estabilização de um Laser de C02 por Efeito
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