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(54) MÉTODOS PARA A ANÁLISE TÉCNICA AUDIOVISUAL E A PREDIÇÃO 
EM TEMPO REAL DE DADOS DE ÍNDICES DE AUDIÊNCIAS DE MEIOS DE 
COMUNICAÇÃO AUDIOVISUAIS 
(57) MÉTODOS PARA A ANÁLISE TÉCNICA AUDIOVISUAL E A PREDIÇÃO 
EM TEMPO REAL DE DADOS DE ÍNDICES DE AUDIENCIAS DE MEIOS DE 
COMUNICAÇÃO AUDIOVISUAIS A presente invençâo refere-se a um conjunto 
de métodos para a análise técnica audiovisual e a prediçâo em tempo real de 
dados de índices de audiências de meios de comunicação audiovisuais a partir 
dos dados comprimidos de índices de audiências históricos, caracterizados pelo 
emprego da compressão de dados de índices de audiências, pelo emprego da 
representaçâo gráfica dos dados de índices de audiências comprimidos, da 
definiçào, interpretação e determinaçào das linhas de tendências ascendentes, 
descendentes e horizontais, da fortaleza relativa e validez dos níveis de 
suportes e resistências dos índices de audiências comprimidos e representados 
graficamente, pelo emprego da busca e reconhecimento de padrões gráficos 
audiovisuais nas representações gráficas comprimidas de índices de audiências 
históricos e pelo emprego de indicadores técnicos audiovisuais aos dados 
comprimidos de índices de audiências históricos. Mediante a aplicaçâo de tais 
métodos, ao estudar o comportamento atual dos valores de índices de 
audiências e com base aos índices de audiências históricos, pode-se estimar 
sua evoluçào futura. 
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(54) CONJUNTO DE PNEU PARA UM VEÍCULO 

(57) CONJUNTO DE PNEU PARA VEÍCULO Um conjunto de pneu inclui um 
núcleo de espuma acústica disposto dentro de uma cavidade do pneu para 
atenuar ruído. O núcleo de espuma define uma força de expansão radial que 
força o núcleo de epsuma contra uma superfície interna do pneu para assegurar 
uma posição do núcleo de espuma em relação ao pneu. O núcleo de espuma 
pode incluir uma base anular da base anular para engatar a superfície interina 
do pneu e para posicionar a base anular para longe da superfície interina do 
pneu. O núcelo de espuma pode ainda incluir uma pluralidade de linguetas de 
posicionamento, dispostas em extremidades opsotas axiais da base anular para 
engatar paredes laterais do pneu para posicionar a base anular para longe das 
paredes laterais do pneu. 
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(57) MÉTODO E DISPOSITIVO DE MEDIÇÃO DAS DIMENSÕES DO CANAL 
DE REFRIGERAÇÃO EM ELEMENTOS COMBUSTIVEIS TIPO PLACA Método 
de medição, e dispositivo relacionado, dos canais de refrigeração de elementos 
combustíveis usados em reatores nucleares de pesquisas, tipicamente 
formados pela montagem de placas com bustiveis paralelas entre si. O método 
de medição é baseado na instalação de sensores de posição nos eixos X, Y e Z 
da máquina de cravamento usada na montagem do elemento combustível. O 
sensor de posição no eixo Z permite a determinação da distância entre as 
placas combustíveis durante a montagem do elemento combustivel. Neste eixo 
Z é fixado o dispositivo de medição. Após a fixação da placa combustivel, uma 
vez conhecida a sua espessura numa posição de medição qualquer 
predeterminada, a dimensão do canal de refrigeração nessa posição é 
calculada. Após a fixação de cada placa combustível, o dispositivo de medição 
é zerado com base na superfície da placa combustivel fixada na operação 
imediatamente anterior, repetindo-se a metodologia até a fixação da última 
placa combustível do elemento combustível. O método caracteriza-se por ser 
aplicado durante a montagem do elemento combustível. A precisão típica da 
medição é ± 0,010 mm. 
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