
Empresas Nucleares Brasileiras SA

SIMULAÇKO DA MEDIDA DA DISTRIBUIÇÃO DE

MICROPARTTCULAS EM DUAS DIMENSÕES

Fernando Soares LameIras

Pinheiro

NUCLEBRJtS/CDTN-579

CENTRO DE DESENVOLVIMENTO DA TECNOLOGIA NUCLEAR

CAIXA POSTAL, 1941 • 30.000 - BELO HORIZONTE • BRASIL



EMPRESAS NUCLEARES BRASILEIRAS S.A. - MUCLEBRÍS

CENTRO DE DESENVOLVIMENTO DA TECNOLOGIA NUCLEAR

DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DE MATERIAIS

SIMULAÇÃO DA MEDIDA DA DISTRIBUIÇÃO DE

MICROPARTTCULAS EM DUAS DIMENSÕES

Fernando Soares Lameiras

Paulo Pinheiro

NUCLEBRHS/CDTN-579

Trabalho apresentado no 319 Congresso Brasileiro de Cerâmica,

Brasília, 24-27 maio de 1987.

Belo Horizonte

1987



S U M % R I 0

1 INTRODUÇÃO 2

2 O MÉTODO DE SALTYKOV EM DUAS DIMENSÕES 3

3 GERAÇÃO DE FIGURAS EM DUAS DIMENSÕES 4

4 RESULTADOS 5

5 DISCUSSÃO 6

6 CONCLUSÃO 8

REFERENCIAS 9



SIMULAÇÃO DA MEDIDA DA DISTRIBUIÇÃO DE MICROPARTlCULAS

EM DUAS DIMENSÕES

SIMULATION OF THE MEASURE OF THE MICROPARTICLE

SIZE DISTRIBUTION IN TWO DIMENSIONS

Fernando Soares Lameiras*

Paulo Pinheiro**

* NUCLEBRÁS/Centro de Desenvolvimento da Tecnologia Nuclear - CDTK
Cidade Universitária - Paopulha-Caixa Postal 1941 - B.Horizonte/MG
CEP.: 30.161

** UFMG/Departamento de Engenharia Metalúrgica
Rua Espírito Santo, 35 - Belo Horizonte/MC
CEP.: 30.170

CVRD/Superintendência de Tecnologia
Rua Sâo Paulo, 351, Belo Horizonte/MG
CEP.: 30.170

RESUMO

Diferentes distribuições de tamanhos de figuras planas foram geradas

no computador em uma malha simplesmente conexa. Estas distribuições

de tamanhos foram então determinadas através do método de Saltykov

para duas dimensões. A comparação das distribuições medidas e gera -

das no computador mostrou que o método de Saltykov tende a medir di£

persões maiores que as reais e a deslocar o pico da distribuição pa-

ra diâmetros maiores. Estes erros foram quantificados através da re-

lação entre o perímetro das figuras por unidade de área diretamente

medido e o calculado a partir da distribuição de tamanhos decemina-

da conforme o método de Saltykov.

ABSTRACT

Different size distributions of plane figures were generated in a

computer as a simply connected network. These si^c distributions weie

measured by the Saltykov method for two dimensions. The comparison

between the generated and measured distributions showed that the

Saltykov method tends to measure larger scattering than the real one

and to move the maximum of the real distribution to larger diameters.

That* errors ware determined by moans of the ratio of the parircatar o£

the figures per unit area directly measured and the perimeter calculated

from the size distribution obtained by using the Saltykov method.

Area: Ciência Básica
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• SIMULAÇÃO DE MEDIDA DA DISTRIBUIÇÃO DE TAMANHOS

DE MICROPARTÍCULAS EM DUAS DIMENSÕES

1. INTRODUÇÃO

A determinação da distribuição do tamanho de uticropartículas como grãos,

poros, inclusões, fases secundárias dispersas e outras, vem crescendo

em importância na descrição do comportamento dos materiais. Por exem-

plo, já se reconhece que a tomada de medidas globais da geometria dos

grãos não são suficientes para descrever alguns fenômenos. Como obse£

varam J.H. Schneibel et ai. (1), esta pode ser a razão pela qual as

taxas de fluência dos materiais determinadas experimentalmente são em

geral maiores do que aquelas calculadas a partir do tamanho de grão

médio e de medidas independentes dos coeficientes de difusão. Salien-

taram ainda que é provável que amostras com o mesmo tamanho de grão

médio metalográfico, mas diferentes distribuições de tamanho de grão

ou de diferentes arranjos dos mesmos, deformam a taxas diferentes, p£

ra a mesma tensão aplicada. A.K. Gosh e R. Raj (2) recomendaram que

se deve dar mais atenção à distribuição de tamanho de grão, para me -

lhor entender o comportamento superplástico.

Rhines e Patterson (3) observaram que a dispersão nas propriedades de

tração dos metais pode ser devida a variações na distribuição de ta -

manho de grão. Para a indústria cerâmica nuclear, a determinação da

distribuição de tamanho de poro é de fundamental importância para pre

dizer a estabilidade térmica dimensional de pastilhas sinterizadas de

dióxido de urânio (4). A determinação da distribuição de tamanho de

grão também é importante para predizer o comportamento em operação

destas pastilhas (5)• bem como para o controle do processo de sua fa-

bricação (6).

0 método de Saltykov (7), (8) é comumente usado para determinar a di£

tribuiçáo de tamanho de microparticulas. Este método considera as mi-

cropartículac como esferas homogeneamente distribuídas no espaço. A

partir da medida e classificação das áreas das seções de corte das

microparticulas, calcula-se a distribuição espacial de tamanho das

mesmas. Como a freqüência da distribuição espacial de tamanho c caleu

lada diretamente através da medida da freqüência de ocorrência das se

çõ«» d« corte, este método apresenta pequena propagação de erros no

•eu tratamento analítico.
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No entanto, pelo fato de considerar as nicroparticulas como sendo es-

feras e consequentemente de calcular as distribuições espaciais de

tamanho a partir de distribuições das área6 de círculos, o método de

Saltykov introduz erros na medida da distribuição de tamanho. É neces,

sário que a natureza e a extensão destes erros sejam conhecidas para

a utilização mais secura dos dados obtidos.

Como se trata de um problema puramente geométrico e estatístico, uma

simulação ê apropriada. Assim, pode-se gerar no computador figuras

tridimensionais com distribuição de tamanho conhecida. Através de corn

paracão de duas distribuições de tamanho, a gerada e a medida pelo mé_

todo Saltykov, pode-se estudar os erros introduzidos quando da utili-

zação desse método.

•

Esta simulação foi feita para duas dimensões, ou seja, gerando-se fi-

guras planas. 0 método de Saltykov foi aplicado, utilizando-se distrj^

buições de tamanho de cordas para calcular as distribuições de áreas.

A técnica usada, que pode ser estendida para a simulação em três di -

mensões, permitiu identificar erros sistemáticos envolvidos na utili-

zação do método. Finalmente, foi possível construir um parâmetro que

permitiu quantificar esses erros.

2. 0 MÉTODO DE SALTYKOV EM DUAS DIMENSÕES

Ao se cortar um círculo aleatoriamente com uma linha reta, obtém - se

uma corda de comprimento d, como mostra a Figura 1. A probabilidade

de que o comprimento desta corda esteja entre d£ e df, + i é dada por:

Considerando as cordas d£ em classes conforme uma série geométrica do

fator g, temos que:

Tomou-se o fator g - 10 * tal que para um círculo de raio igual

a 1, a probabilidade de se obter unia corda de comprimento entre 1 c

0,7701 é 0,6379; entre 0,7701 c 0,5931 c 0,1672 e assim sucessivamen-

te.
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Considere-se uma distribuição de círculos de mesmo raio. Sc íor passada

una linha reta através destes círculos, todos os círculos cujos cen-

tros se encontram a uma distância menor que o raio D/2 da linha reta

serão interceptados por ela (veja Figura 2). Se para uma distância L

forem interceptados n círculos, o número' de círculos por unidade de

área será dado por:

N A . _ÍL_ . ü£ (3)
l.Ü D

onde N^ é o número de círculos por unidade de comprimsnto c n£ é o nú_

mero de círculos interceptados por unidade de comprimento. A relação

acima é a relação de Mirkin para duas dimensões.

A fórmula de Saltykov pode então ser deduzida com os dados acima. 0

resultado está apresentado abaixo: ,

N K - — (1,5674 . nK - 0,4109.nK < - 0,0998.nK_2 -

- 0,0377 . nir_3 ~ O»O193.nv A — 0

- 0,0022 . nK_6 - O,OO11.nK.7 - 0,0006.nK_g -

- 0,0003 . nK_9 - 0,0001.nK_10- ... ) (4)

onde:

Nj. • número de micropartícuias por unidade de área da cias-

tío K ;

Dg » diâmetro da classe K;

nĵ  - número de cordas de comprimento entre Dj; c DK+j por

unidade de comprimento.

3. GERAÇÃO DE FIGURAS EM DUAS DIMENSÕES

Foi feito um programa para gerar figuras em duas dimensões. Optou-se

por um programa que gera figuras cm uma malha simplesmente conexa.
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Assim, esta simulação se aproxima mais da medida da distribuição de ta_

•anho: de grão-. Utilizou-se uma matriz bidimensional de tal forma que

cada elemento desta matriz corresponde a ura "pitch" de impressão. O

tamanho e a forma de cada figura são escolhidos ao acaso. A cada"pitch"

de impressão é atribuído um símbolo, de forma a pocsibilitar a visua-

lização da interface entre figuras adjacentes. Para evitar a presen-

ça de buracos, ê estabelecida uma regra de preenchimento da matriz. A

alteraç-âo desta regra permite alterar a forma média das figuras.

Diferentes distribuições de tamanhos de figuras podem ser introduzidas

através de alteração da probabilidade de ocorrer uma figura de um de-

terminado tamanho.

A Figura 3 apresenta o esquema lógico deste programa. A Figura 4 apre_

senta um exemplo de impressão. Cada símbolo representa um tipo de grão.

Esta impressão permite a aplicação do método de Saltykov, através do

traccjaaento de linhas retas e medição e classificação das cordas das

figuras interceptadas.

4. RESULTADOS

As Figuras S a i l apresentam alguns resultados. Nestes gráficos estão

representados a fração de área relativa por classe de diâmetro contra

a respectiva classe de diâmetro. As distribuições geradas no computa-

dor estão representadas na forma de histograma. As distribuições med_i_

das pelo método de Saltykov estão representadas na forma de polígono

de freqüência.

Observa-se que o método de Saltykov mede dispersões maiores que as re_

ais. Este fato já era esperado e se explica porque o método de Saltykov

considera todas as figuras independente de sua forma como sendo círculos.

A Figura 12 mostra um círculo e uma outra figura de área igual ã do

círculo. Nesta Figura podem ser obtidas cordas de comprimento d > D

(diâmetro do círculo) até zero. Ora, o método de Saltykov vai consid£
rar esta corda máxima como pertencente a um círculo de diâmetro d.

Em compensação, serão obtidas cordas de menor comprimento com uma maior

freqüência. Quanto mais diferentes de círculos as figuras forem (f£

Cor de forma), maior será este erro.

Este resultado pode ser generalizado como segue:
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A) 0 método de Saltykov tende a medir distribuições de tamanho com

dispersões maiores que as reais. Quanto mais diferentes de círcu-

los as figuras forem, maior será esta diferença»

Observa-se também que as distribuições de tamanhos medidas tendem em

alguns casos a acusar o pico da distribuição â direita em relação ao

real. Isto também é decorrência do resultado geral A • Quando uma cor

da d > D é registrada, este erro tem um peso maior na distribuição

diferencial de área relativa» a qual é proporcional a d2 . Portanto:

B) 0 pico da distribuição de tamanho medida pelo método de Saltykov

tende a se localizar à direita do pico da distribuição real. Este

deslocamento é mais pronunciado quando o pico da distribuição não

se localiza na classe de maior diâmetro e quando a forma das figu-

ras se afasta da forma de um círculo.

As Figuras 10 e 11 representam a mesma distribuição de tamanhos, po-

rém as figuras planas da distribuição da Figura 10 são mais circula -

res. Nota-se que o método de Saltykov mede este distribuição com um

menor erro em relação â distribuição da Figura 11. Isto é conseqüên-

cia dos resultados gerais generalizados A e B.

Nas Figuras 6 e 8, observa-se que os picos para classes de menor diãm£

tro não foram registrados pela medida do método de Saltykov. Estes pj_

cos se referem a figuras de pequena área, representadas por poucos

"pitches" c*3 impressão. Estas figuras têm forma muito diferente de um

círculo, o que em muito aumenta a dispersão e o deslocamento para a

direita destes picos na medida pelo método de Saltykov. Este fato con

tribui para mascarar estes picos na medida.pelo método de Saltykov.

5.. DISCUSSÃO

A questão básica é saber quantificar o erro da medida da distribuição

de tamanho pelo método de Saltykov.

0 método de Saltykov considera as figuras como círculos de área equi-

valente. Se for possível medir exatamente todas as áreas das figuras

e tratá-las como os respectivos círculos de área equivalente, o perí-

nctro destes círculos equivalentes será naturalmente menor que o perj[

mentro das figuras (que não são círculos).
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O perímetro por unidade de área dos círculos equivalentes medido pelo

método de Saltykov é dado por:

L ? - 2 E D Í . Ni (5)
A 2 i

onde Di é o diâmetro do círculo de área equivalente da classe i e Ni

e a freqüência de figuras de diâmetro entre D£ e DÍ+I por unidade de

área. L é o perímetro por unidade de área calculado a partir da dis-
A

tribuição de tamanhos medida pelo método de Saltykov. A relação acima,

ea termos de fração de área diferencial, é dada por:

L? - 2 . £ ààL . _L (6)
A i A Di

onde AAi/A é a fração de área diferencial da classe i.

0 perímetro por unidade de área pode ser facilmente medido através da

contagem do número de interceptos de contornos das figuras com uma 1^

nha reta. Neste caso ele é dado por:

l£.S. M. (7)

onde L. é o perímetro por unidade de área medido c nj, é o número de

interceptos por unidade de comprimento.

Em uma medida exata da distribuição de tamanhos pelo método de Saltykov,

espera-se que:

Nesta comparação, deve-se levar em conta a incerteza estatística da

medida de L. . Seja o fator f dado por:

onda n é o número de medidas, L. o valor médio das medida» c t o fator
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da distribuição de Student para n-1 graus de liberdade. Quanto maior

f, significa que menor c o erro cometido na medida da distribuição de

tamanhos conforme o método de Saltykov.

A Tabela I apresenta o fator f para os diversos casos analisados. De

fato, nestes casos, ele ê um bom indicador do erro cometido.

Espera-se que estes erros também ocorram em três dimensões. £ necessá

rio que se faca uma simulação semelhante em três dimensões para quan-

tificar o erro cometido neste ca6o.

6. CONCLUSÃO

A simulação da medida da distribuição de tamanhos de figuras planas

através do método de Saltykov revelou que:

A) 0 método de Saltykov tende a medir distribuições de tamanhos com

dispersões maiores que as reais. Quanto mais diferentes de círcu -

los as figuras • forem, maior será esta diferença;

B) 0 pico da distribuição de tamanho, medida pelo uiétodo de Saltykov

tende a se localizar ã direita do pico da distribuição real. Este

deslocamento é mais pronunciado quando o pico da distribuição não

se localiza na classe de maior diâmetro e quando a forma das figu-

ras se afasta de um círculo.

Definido o fator f como:

!"m S 7m
"» " A L A '

r m S7?
 A A _A

onde n é o número de medidas, L. o valor médio da medida do perímetro

por unidade de área, s o desvio padrão, t o fator da distribuição de

Student para n-1 graus de liberdade e L. o perímetro por unidade

de área calculado a partir da distribuição de tamanhos medida conroi-

o« o método de Saltykov, pode-se estabelecer que: ''''.'

C) Quarto maior o valor de f, menor é o erro cometido na medida da

distribuição de tamanho* conforme o método de Saltykov.
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A técnica de simulação apresentada pode ser estendida para três dimeii

soes.
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T A B E L A X

Fator f para os casos analisados

Figura Lm • » L? £<* )

n? a A

(*) Tomou-se significincia de 95Z para a distribuiçio de Student

1 /mm

0,20

0,23
0,25
0,30

0,19
0,17
0,21

s

I/mm

0,04

0,04

0,06

0,06

0,05
0,06
0,06

n

7

6

6

5

8
7
6

0,10
0,15

0,14

0,19

0,13

0 , U

0,18

5,00
3,45

3,27

2,48

2,19

0,61

0,58



It

p -
hUl - hi

R

hi

FIGURA 1 - Círculo cortado aleatoriamente por uma linha

reta.
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FIGURA 2 - Relação de Mirkin cm 2 dimensões



13

ESCOLHER TAMANHO
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PREENCHIMENTO

ESCOLHER SÍMBOLO
ADEQUADO

i
COLOCAR SÍMBOLO
NO QUADRO INICIAL

i
ESCOLHER QUADROS
POSSÍVEIS DE SEREM

PREENCHIDOS

COLOCAR SÍMBOLO EM
UM DESTES QUADROS

ATINGIU TAMANHO

PREENCHEU
A MALHA ?

FICURA 3 - Esquema do programa para gorar figuras planas



u

FRYYYYYYSSSS7T;;;;;; ;UHXIWWWJ£££U%XYK.. .Z ) ) ) ) ) ) S S I I I 1 1 1 * & . .

QRYYYYYSSSS22;;;;;;;3U4XWWW£££555X*XY6.77Z,, , , )))))$$$$$11118*.. 3

QQYYYFSSSSS2222G;;;H3I4JUWUUU5555Z5KK6777,••,,,,$$$$$$$$111-8M..3

ZZY£ZF&S222222XG***H<I/JWWWWWW55555K777777,,,,,,+$$$$$$$$))L"3333

ZZZZZBiS2222222*****<C/WWMWWWW555557777DDD,t,,,,+EEE$$$$$$Fs"FFG3

ZZZZZBY2222222******£CXWWWUW$$$55777777DD..,»,,,EEEEE$$$$FFstFFFG<

ZZZZZG2222222******H£IXJJ0KW$$$5LLL7777DD EEEEMMMSFFFFFFFF<

ZZZZVG2YY222&******HJI,0JJJJ$$$LLLL777 ))EEEEMMH$FFFFFFFF"

ZZZYVYYYYY664******JJJJJJJ$$$$$$LL7788 .EEEEEEEMMMMFF=FF9F"

ZZZYYYYYYY666666****JJJJJJJ$GG$HLLL7888 IEEEEEMEMMMMFFFFJ9KK

PPPYYYYYYYY6666666QQQJJJJ0JGGGRHLLL8888 SIEEEEEHMMMMMMTFUJKKK

PPPY££YYYYY&66666QQQQJJJJGGGGGGG%2LW88,,.$$S**E<EMMMMMM//T/U++KK

PPPP£££YY88&666QQQQQQJJJGGGGGGG%2%S%X,,,..$$***E<99MMM/////7/+++K

PPPPPPHYY886666QQQQQQQQIIGGGGGG%S%%%%%,,,,,L****999M////////N+++K

PPPPPWHZYY88666QQQQQQI11IGGGGGUWX , , » , , , £ L $ * * * * 9 M M / / / / / / .+++++0

PPPPPW9Z=88866' QQQQQII I?GGGS%%Xi* , , , , ; ; ;£A$***B9C/ / / / / / / .++D+00

RPPSST9U = X666"M" QI I111?GGGUWW*Y, , , , , ; ; ; ; Z Z Z * B / / / / / £ £ £ / / « D ) 0 0

RPPP7TBUCXDD6 "H"EEI I I IFGGHXXWWXW,,, , , ;;; ; Z Z Z Z Z Z I / J £ £ £ £ « < « ) 0 0

YYYZ?£B&CDDDDDD ' " " $ I I I I I I * H . . W W W W « , , ; ; ; ; ; ; ;ZZZZI+J11 £ £ « « « 0 2

YYYYH£I40DDDDDD""B"K$LLIII I*M.NWWWW«,0;;;;;;;ZZZZP+Q1£££<««222

YYYYY/I+JDDDDDD)) l l l lKLLLH""BM.N2WW3<4405;;;;;ZZZZZP6Q77££««<222

FFFFF/H+DDDDDDDDPPLLLLLRIIII"""SS2S<<<44444;TTÜZZZZZZZVVX££<««<22

FFFFF.H)))DDDDPDPPLLLLLR1HM"SSSSSS3444444;T5U6ZZZZZZVVX£«<«<772

FJJFFF))))DDDDPPPPLLLKKSSMnSSSSSSN3444444TTT06QQQQQQQVYY&i.&<«772

FIGURA A - Exemplo de impressão do programa de gerar f iguras
p lanas .
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10 100 diâmetro (mm)

FIGURA 5 - Comparação entre distribuição de tamanhos gerada no computader (histograma) e

medida pelo método de Saltykov (polígono de freqüências).
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FIGURA 6 - Comparação entre distribuição de tamanhos gerada no computador (histograoa) e nedida

pelo método de Saltykov (polígono de freqüências).
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FIGURA 7 - Comparação entre distribuição de tamanhos gerada no computador (histograna) e medida

pelo método de Saltykov (polígono de freqüências).
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FIGURA 9 - Comparação entre distribuição de tamanhos gerada no computador (histograma) e medida

pelo método de Saltykov (polígono de freqüências).
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FIGURA 10 - Comparação entre distribuição de tamanhos gerada no computador (histograoa) e medida

pelo método de Saltykov (polígono de freqüência).
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FIGURA 11 - Comparação entre distribuição de tamanhos gerada no computador (histograma) e

nedida pelo método de Saltykov (polígono de freqüências).
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FICURA 12 - Erro inerente ao método de Saltykov

por tratar de círculos.


