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RESUMO

SZÉLIGA, M. R. (2003). Sistema óptico baseado em Visão Computacional para

obtenção de níveis de turbulência na superfície de escoamentos livres com
aplicação na determinação de parâmetros relacionados com a reoxigenação do
meio líquido. Tese de doutorado apresentada à Escola de Engenharia de São

Carlos, Universidade de São Paulo. São Carlos: EESC- USP. 240 p.

O sistema óptico baseado em Visão Computacional, consiste em dispositivos
de geração, aquisição e processamento das imagens da incidência de um feixe
laser sobre a superfície de um escoamento e reflexão sobre uma tela
horizontal. Com função de medição da turbulência na superfície do fluxo, os
dispositivos de geração e aquisição de imagens foram condicionados sobre um
tanque de produção hidrodinâmica de turbulência, acionado por grades
oscilantes. Um software, com interface gráfica, foi desenvolvido para
processamento

das

imagens

e

obtenção

de

dados

geométricos

do

escoamento. Com até 30 quadros por segundo, é possível visualizar a
oscilação turbulenta e também as superfícies 30, equivalentes ao escoamento
real, geradas numa malha de diferenças finitas. Obtêm-se velocidades
verticais, ampliações superficiais e velocidades angulares, entre outros
parâmetros, em diversas situações de turbulência. No mesmo tanque foram
procedidas, previamente, medidas de concentração de oxigênio dissolvido
segundo uma técnica que permite determinar o coeficiente de reaeração K2.
Em modelo gráfico foram reunidos dados de turbulência e coeficientes K2 de
forma a possibilitar a previsão desse coeficiente em escoamentos naturais,
com aplicação na estimativa da capacidade de autodepuração nos corpos
d'água receptores de efluentes, que sofrem rebaixamento do nível de oxigênio.

Palavras - chave: Autodepuração, Óptica, Reaeração, Turbulência, Visão
Computacional .

ABSTRACT

SZÉLIGA, M. R. (2003). Optícal system based on Machine Vision for
measurement of surtace turbulence leve/ in open f/ow wíth applícatíon on
determination of parameters related to reaeratíon of the líquíd phase. A thesis
submitted to Engineering School of São Carlos of the University of São Paulo.
São Carlos: EESC - USP. 240 p.

The optical system based on machine vision consists on generation, acquisition
and processing devices of the images of a laser beam incidence on a flow
surface and reflection on a horizontal screen. To measure the turbulence in the
surface flow, the generation and acquisition of images devices were conditioned
on a tank of hydrodynamic turbulence production by oscillating grids. Software,
with graphic interface, was developed for processing the images and obtaining
geometric data of the flow. With up to 30 pictures per second it is possible to
visualize the turbulent oscillation and also the 3D surfaces, equivalent to the
real flow, generated in a mesh of finite differences. Vertical velocities, surface
enlargements and angular velocities are obtained, among others parameters, in
severa! turbulence situations. In the same tank were proceeded, previously,
measures of concentration of dissolved oxygen according to a technique that
allows to determine the reaeration coefficient K2. Turbulence data and
coefficients K2 were gathered in a graphic model to make possible the forecast
of this coefficient in natural flows, with application on the estimation of the
natural depuration capability in the receiving water bodies of inflows, that suffer
lowering of the oxygen levei.

Key - words: Natural depuration, Optic, Reaeration, Turbulence, Machine
vision.
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INTRODUÇÃO

Atualmente existe uma grande preocupação com o aproveitamento dos
recursos naturais e com a qualidade desses recursos que vem se deteriorando
à medida que a exploração desordenada se incrementa ao longo do tempo e
das ocupações transformadoras do meio ambiente. Entre os recursos que vêm
sofrendo impacto destaca-se a água potável que em termos mundiais é
escassa e com níveis comprometedores de utilização. A necessidade do
estabelecimento de um consumo criterioso da água potável e da otimização do
tratamento e disposição das águas servidas conduz à idealização de modelos
gerenciais. Tais modelos objetivam minorar os impactos provenientes das
necessidades humanas relacionadas aos recursos hídricos, racionalizar o
aproveitamento de mananciais e preservar sua capacidade de suprimento
dentro de determinados padrões qualitativos e quantitativos.
A necessidade premente de métodos eficazes no controle de qualidade
da água vem impondo uma série de pesquisas em torno de tecnologias que
permitam obter fundamentos confiáveis para tomada de decisão nos processos
de ElA. A formulação de modelos matemáticos que descrevam as condições
gerais de uma bacia hidrográfica a partir de informações específicas pode se
tornar uma ferramenta imprescindível na gestão ambiental, embasando o
gerenciamento no aproveitamento dos recursos hídricos.
Dentro de um amplo campo de ações orientadas à preservação desses
recursos, entre medidas preventivas e mitigatórias, estão os procedimentos
relacionados aos processos dedicados às águas servidas. Depois de coletadas
e dirigidas às estações de tratamento, essas águas residuais sofrem um
processo físico e químico com o objetivo de remoção de sólidos e redução de
sua Demanda Biológica de Oxigênio (DBO) que também é um indicador da
presença de matéria orgânica em suspensão. Após o tratamento o afluente é
lançado num corpo d'água receptor que se encarregará de recompor a
qualidade da água por meio da oxigenação natural da DBO remanescente. A
matéria oraânica. aoós uma acão bacteriolóaica aeróbia. acaba resultando em
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compostos nitrogenados estáveis, inertes e não prejudiciais do ponto de vista
ecológico.
A modelagem desse processo compreende, entre outros fatores, o
diagnóstico da capacidade natural de reoxigenação do corpo receptor e, por
conseguinte, na determinação do nível de tratamento do efluente definindo-se o
respectivo pré-rebaixamento da DBO.
A recuperação natural da qualidade d'água, que envolve o fenômeno da
reoxigenação ou reaeração, constitui-se pela recomposição do teor de oxigênio
dissolvido no meio líquido após este oxigênio ter sido consurl')ido pelos seres
aeróbios decompositores da matéria orgânica biodegradável presente nesse
meio. O nível de oxigênio dissolvido é um indicador primário da qualidade
d'água e é responsável pela viabilidade da vida aquática. A reoxigenação de
um corpo d'água pode ocorrer através dos seres clorofilados que devolvem
oxigênio à água, mas ocorre, principalmente, através da transferência de
massa pela interface do meio líquido com a atmosfera. Esse processo está
relacionado com diversos fatores, como temperatura, pressão atmosférica,
vento, umidade do ar e especialmente com a turbulência superficial do fluxo. O
movimento turbulento superficial, amplia a área da interface, renova a camada
superficial e confere ao processo características advectivas de transporte de
massa, tornando eficaz o processo de reaeração. Quantitativamente, a
transferência de massa superficial pode ser definida através de equações de
transporte que utilizam o coeficiente de transferência gasosa KL, e mais
especificamente, a transferência de oxigênio, através do Coeficiente de
Reaeração K 2. A medição desse nível de turbulência pode conduzir, através de
correlações, à estimativa do Coeficiente de Reaeração - K2 - cuja investigação
é um dos objetivos desta pesquisa.
O avanço realizado nas últimas décadas pela informática tem permitido o
desenvolvimento de dispositivos baseados em micro processadores que
utilizando o potencial de processamento numérico dessas máquinas, torna
viável a concepção de ferramentas que obtenham informações em escalas de
espaço, tempo, qualidade e quantidade jamais experimentadas anteriormente.
Incluído nesse contexto, o Departamento de Hidráulica e Saneamento da
Escola de Engenharia de São Carlos da Universidade de São Paulo vem
desenvolvendo oesauisas em torno da Sonda óotica.
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O instrumento vem sendo idealizado levando-se em consideração a
necessidade de medições diretas no fluxo, porém, sem interferência mecânica
sobre o escoamento já que a sonda utiliza o fenômeno da refração da luz.
Nesse fenômeno verifica-se que um feixe luminoso sofre uma deflexão
instantânea em sua trajetória, ao atravessar a interface entre dois meios com
índice de refração diferentes. O feixe luminoso refratado tem sua intensidade
capturada por um receptor fotossensível (foto-transistor) que converte a
incidência luminosa num sinal elétrico através da descarga do capacitar
associado. Com uma modelagem relacionada à oscilação do sinal capturado,
obtêm-se o nível da velocidade RMS com a qual a superfície se deforma e por
meio da correlação entre essa velocidade e o processo de transferência de
massa superficial, estima-se a capacidade de reaeração do fluxo no que tange
aos fatores dependentes da turbulência.
A presente pesquisa propôs e desenvolveu um dispositivo baseado na
reflexão da luz sobre a superfície do meio líquido. Nesse caso, um feixe de luz
colimado, produzido por um centralizador laser, incide sobre a superfície líquida
•I

e reflete sobre uma tela horizontal. A imagem resultante do processo,
constituída por duas regiões claras (imagens do ponto de incidência e do ponto
de reflexão) e um fundo escuro, é capturada por uma câmera digital (Digital
Area Scan) a uma taxa de 30 quadros por segundo. Em seguida as imagens

são computacionalmente processadas, quadro a quadro, resultando em dados
geométricos. A partir da geometria são determinados diversos parâmetros
relacionados

ao

escoamento,

cujos

significados

serão

discutidos

oportunamente. Determina-se a velocidade de oscilação vertical do fluxo, a
velocidade angular, a declividade média, estima-se a área útil da interface e a
vazão de deslocamento. Os dados são organizados de forma a caracterizar a
turbulência superficial e possibilitar a proposta de um modelo para a reaeração.
A metodologia empregada nessa pesquisa, no que tange ao processo
relacionado com imagens, consiste na utilização de recursos de uma
especialização

das

Ciências

de

Computação

denominada

de

Visão

Computacional. Trata-se de uma tecnologia relativamente recente que vem
sendo empregada largamente na indústria em sistemas de controle de
qualidade, de inspeção, robótica, no auxílio ao diagnóstico por meio de
imaaens médicas e ainda tendo como exemolos marcantes na sociedade
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moderna, a utilização do código de barras, a identificação de pessoas pelo
reconhecimento de impressões digitais, da íris do olho humano ou dos traços
da face. A aplicação de metodologias da Visão Computacional, nesta pesquisa,
constituiu-se, na obtenção de coordenadas espaciais a partir das imagens
obtidas em um aparelhamento especialmente desenvolvido. Os objetivos
propostos exigiram características peculiares no que tange à disposição dos
elementos, à iluminação da cena, na produção e aquisição de imagens, no
processamento dessas imagens e na manipulação dos dados geométricos. Um
programa computacional dedicado foi desenvolvido com capacidade de
fornecer, além dos resultados, embasamento para avaliação e análise desses
resultados, utilizando inúmeras ferramentas gráficas de visualização. Os
elementos que, em conjunto, proporcionam a obtenção dos resultados
denominam-se "Sistema Óptico Para Turbulência Superficial".
A pesquisa foi caracterizada pelo empreQo de técnicas multidisciplinares.
como em aspectos relativos à geração e aquisição de imagens, Visão
Computacional e Processamento de Imagens. No desenvolvimento do
software,

Computação

Gráfica

e

Programação

Computacional.

No

desenvolvimento aplicado aos objetivos, Geometria Analítica Espacial, Método
das Diferenças Finitas, Mecânica dos Fluídos e Fenômenos de Transporte
além da Hidráulica Teórica e Experimental nos mecanismos dedicados aos
ensaios.
Esta tese contempla o desenvolvimento deste sistema, expondo os
procedimentos, a instrumentação, a aplicação de algoritmos computacionais, o
embasamento matemático do processamento numérico e os métodos
aplicados, os meios de captura e tratamento dos sinais, exemplifica o cálculo,
justifica

e

comprova

os

resultados.

Discute

os

resultados,

analisa

características do escoamento gerado pelo sistema, determina limites para a
aplicação, salienta os pontos em que essa aplicação se reveste de sucesso
bem como aqueles em que as falhas foram inevitáveis. Funciona, também,
como um manual de operação do programa computacional. Finalmente propõe
um modelo para o fenômeno da reaeração a partir de dados de leitura do
Sistema Óptico.
Sugere-se que a leitura desse texto ocorra em conjunto com a execução
do oroarama comoutacional do Sistema Óotico. esoecialmente na secão de
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metodologia. Esse programa tem meios de elucidar diversas questões
relacionadas aos procedimentos adotados aliando à leitura, a visualização dos

...

efeitos, aliando o cálculo à confrontação com valores, e aos métodos utilizados,
uma visão gráfica e intuitiva. O programa foi desenvolvido levando em
consideração o contexto investigatório da pesquisa e a necessidade de
subsidiar sua avaliação.1 A recomendação da verificação computacional estará
indicada no texto quando necessário.
Notas a respeito da operação, das opções disponíveis, interpretações
dos resultados e esclarecimentos paralelos estarão inseridas em quadros texto
realçados como no exemplo a seguir:
Instalação do Programa Computacional "SISTEMA ÓPTICO PARA
TURBULÊNCIA SUPERFICIAL" :
Requisitos:
• Necessário: Windows 98, 2000, ME ou XP;
• Necessário: Leitor CD-ROM;
• Mínimo: 64 MB RAM;
• Recomendável: Processador acima de 500 MH.z;
• Recomendável: Memória de vídeo de 8MB ou superior;
• Necessário: Monitor com resolução 800x600 pixels ou superior
(recomendável);
• Necessário: Padrão de cores: True Color 24 ou 32 bits.
Execute o programa SETUP.EXE no diretório raiz do CD-ROM de
instalação do programa. Após a instalação clique no ícone
"Turbulência" no menu Iniciar para executar o programa.

Este pode ser um bom momento para instalar o programa conforme as
indicações acima. Após o uso,

o programa poderá ser desinstalado

automaticamente e todas as imagens e arquivos necessários para acompanhar
o texto estão inseridos no CO - ROM que é parte integrante desta tese.
Problemas na instalação ou execução do programa? O programa
computacional tem código com mais de 11 000 linhas de instrução. Durante o
desenvolvimento desse trabalho o programa foi "rodado" mais de 1200 vezes,
foi instalado em diversos computadores com sistemas operacionais Windows
1

O programa computacional do Sistema Óptico é essencialmente gráfico e muitas de suas etapas
estão relacionadas à demonstração e visualização de resultados. Uma aplicação prática,
implementada em linguagem "low levef', poderá ser abreviada com obtenção de resultados
preliminares em tempo re.-11.
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de diferentes versões. Várias atualizações foram procedidas e as ocorrências
de erros de instrução foram praticamente anuladas. Entretanto, ainda são
possíveis imprevistos. Os problemas que foram detectados durante o
desenvolvimento desse trabalho e respectivas soluções estão relacionados no
apêndice A desta tese. Consulte em caso de falha.
O programa foi

desenvolvido

na

linguagem Visual

Basic num

computador AMO ATHLON 1,8 GHz com 512 MB RAM. Contendo extensas
rotinas numéricas e gráficas sua operação foi testada em várias máquinas e o
desempenho apresentou a seguinte avaliação:

AMO ATHLON 1,8 GHz

Excelente desempenho;

PENTIUM IV 1,6 GHz

Excelente desempenho;

AMO Duron 900 MHz

Bom desempenho;

PENTIUM 111 700 MHz

Bom desempenho - Lento;

PENTIUM 11 500 MHz

Desempenho regular - Lento;

CELEROM 400 MHz

Desempenho regular - Muito Lento.

PENTIUM 200 MHz

Extremamente lento.

As necessidades de memória estão relacionadas, principalmente, ao
arquivo imagem aberto e podem ocorrer travamentos em máquinas com
memória abaixo dos 64 MB.
A janela mínima do programa é de 800x600 pixels, abaixo dessa
resolução a janela será cortada. Recomenda-se o uso da resolução de
1024x768 pixels.
Apesar das imagens serem produzidas em 256 tons de cinza (imagem
de 8 bits) existem rotinas de captura de cor da tela que podem gerar erros se
não for utilizado um alto nível de precisão na definição das cores. Os resultados
do processamento das imagens estão condicionados ao uso do padrão de
cores TRUE COLOR 24 ou 32 bits.
Durante a execucão o descanso de tela deve estar desabilitado.

.·,
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1.1

OBJETIVO GERAL:
Projeto e desenvolvimento de tecnologia com finalidade de obtenção das

características turbulentas da interface ar-água em escoamentos livres para
determinação de parâmetros relacionados com a reaeração.

1.2

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

1.2.1 Projetar e desenvolver o dispositivo óptico de aquisição de imagens,
composto por um módulo experimental de obtenção de dados
constituído por um centralizador laser, tela de projeção, câmara digital e
sistema de instalação em um tanque de produção de turbulência
homogênea com grades oscilantes;
1.2.2 Estabelecer a forma de aquisição de imagem, seu processamento,
arquivamento, geração e acesso à base de dados;
1.2.3 Desenvolver, testar e aplicar a formulação matemática relacionada com
a geometria decorrente da propagação da luz e da deformação
superficial, no intuito de representar geometricamente a oscilação da
superfície livre de um escoamento, sua adequação e codificação em
programa computacional;
1.2.4 Através da determinação contínua, ao longo do tempo, das posições do
plano tangente à superfície deformada e da interseção desse plano com
um eixo vertical fixo, obter uma velocidade média absoluta estável de
oscilação superficial,

a velocidade média angular absoluta e a

declividade média da superfície;
1.2.5 Com o auxílio de ferramentas utilizadas no Método das Diferenças
Finitas, como a discretização do espaço por meio de uma malha de
elementos quadrangulares, de funções de interpolação e algoritmos
recursivos,

propagar

as

deformações,

gerando

superfícies

tridimensionais representativas do histórico do fluxo livre na região em
torno do ponto de medicão. A Partir das superfícies determinar a média
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da área superficial deformada, a velocidade média de oscilação vertical,
o deslocamento de volumes entre cada superfície e a conseqüente
média da vazão absoluta de deslocamento;
1.2.6 Obter as relações entre as combinações de modos de operação do
tanque de grades oscilantes no que se refere à velocidade de rotação da
grade, abertura da malha e os parâmetros calculados a partir de dados
de medição;
1.2. 7 Caracterizar o escoamento através dos parâmetros e estabelecer o
relacionamento entre o nível de turbulência e a respectiva capacidade de
reaeração;
1.2.8 Verificar a aplicação em pesquisas anteriores, suas medições e
relações;
1.2.9 Sugerir medidas para eventuais adaptações, aperfeiçoamentos ou
aualauer orocedimento aue oossa embasar trabalhos futuros .

2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA
J

2.1 HISTÓRICO

2.1.1 Estudos da reaeração na Escola de Engenharia de São Carlos.

Os estudos referentes à reaeração, na Escola de Engenharia de São
Carlos, vêm se desenvolvendo há duas décadas. GIORGEITI & GIANSANTI
(1983) avaliaram o desgaste de sondas solúveis em função da intensidade
turbulenta próxima à superfície em águas correntes, correlacionando os
resultados com o coeficiente de reoxigenação. SCHULZ (1985) produziu
turbulência com jatos líquidos submersos e apresentou estudos da sua
correlação com o coeficiente de reaeração utilizando a analogia com a
dissolução de sondas solúveis de monocristais de NaCI próximas à superfície.
BARBOSA (1989) utilizou a técnica de traçadores gasosos e a partir do

·'

coeficiente de dessorção do etileno obteve correlações com o coeficiente de
reoxigenação em tanques com agitação por pás rotativas. BARBOSA (1997) na
continuidade desses estudos,

empregou a técnica de traçadores na

determinação de parâmetros de qualidade d'água em cursos naturais. SCHULZ
(1990) relacionou o coeficiente K2 com a difusividade estabelecendo critérios
para a proporcionalidade com a agitação.
O método óptico de averiguação da turbulência superficial teve sua
primeira incursão através da tese de livre docência desenvolvida por ROMA
(1988). No trabalho "Medidas dos parâmetros de turbulência superficial e sua
interrelação com o coeficiente de reaeração", Roma introduz a idéia de se obter
o nível de oscilação da superfície livre de um fluxo através da relação entre a
oscilação e o sinal captado por um fototransistor (foto-receptor) imerso
iluminado por um emissor de luz incandescente. A intensidade luminosa é
convertida num sinal elétrico cuja tensão é registrada e no decorrer do tempo
sua oscilação é associada à velocidade de · deformação superficial. O
dispositivo foi testado experimentalmente em laboratório utilizando um "tanque
de reaeração" provido de Qrades oscilantes para produção artificial de
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turbulência, obtendo determinadas correlações entre as medidas de turbulência
e a reaeração. ROMA (1995) a partir dos dados da Sonda Óptica estabeleceu
princípios

para

a

deformação

superficial

decorrente

da

turbulência

determinando, ainda, a proporcionalidade entre a deformação superficial e a
contribuição luminosa para o sensor óptico.
CARREIRA (1994) procedeu a experimentos semelhantes utilizando um
tanque de reaeração com turbulência gerada por pás rotativas obtendo fortes
correlações entre os sinais do foto-receptor e a macro-escala de turbulência.
MELLO (1996) desenvolveu experimentos em tanque acionado por
grades oscilantes e utilizando o dispositivo óptico estabeleceu relações
geométricas para a superfície deformada procurando o equacionamento entre
a deformação superficial e a reoxigenação.
SILVEIRA (1997) propõe modelos de calibração da Sonda Óptica
através de experimentos utilizando a propagação de ondas em canais,
medindo as deformações e comparando os resultados com os sinais obtidos
pelo foto receptor.
MIRANDA (2000) utilizando a Sonda Óptica realizou estudos de
correlação entre os dados de turbulência e o coeficiente K2 no domínio da
freqüência.
PEREIRA (2002), através de técnica fotográfica, relacionou parâmetros
turbulentos próximos à superfície com o coeficiente de reaeração.
Essas são apenas algumas citações entre os diversos trabalhos que
vem se realizando. Atualmente estão se desenvolvendo trabalhos de mestrado
e doutorado dentro da linha de pesquisa com abordag ens em técnicas como as
descritas na presente tese e com perspectivas de implantação funcional.

2.1.2 O processamento digital de imagens.

Segundo BAXES (1994) os primeiros passos significativos em termos de
processamento digital de imagens foram dados no início da década de 60. A
Agência Espacial Americana (NASA -

National Aeronautics and Space

Administration) estava imersa no desafio do século XX, o programa Apollo e a

conquista da Lua. Antes disso o programa espacial Ranger tinha a missão de
mapear o relevo lunar. A sonda espacial Ranger 7 foi pioneira em fornecer
milhares de imagens da superfície da Lua. Essas imagens eram produzidas e

li

2 Revisão bibliográfica

"

transmitidas à Terra através de sinais analógicos. O Laboratório de Propulsão a
Jato da NASA - Pasadena - Califórnia - criou as condições para que as
imagens após digitalizadas sofressem uma intervenção para corrigir a
geometria e as distorções utilizando grandes mainframes. O processamento
das fotos da Ranger 7 introduziu os computadores no mundo da imagem
digital.
No final da década de 60 surgiram as primeiras aplicações de
diagnóstico médico aplicando técnicas de processamento de imagens às
radiografias. Essas tecnologias vêm continuamente se desenvolvendo e se
incluem na área da imagem digital, a tomografia computadorizada, a imagem
por ressonância magnética, a imagem por ultra-som, entre outros, cuja
viabilidade se deve a complexas técnicas de processamento digital de
imagens. A partir de 1980 a difusão de sistemas de Visão Computacional, com
o processamento das imagens, foi generalizada. São inúmeras as aplicações
em áreas como a pesquisa biológica (DNA), previsão meteorológica por
satélites, defesa e inteligência militar, processamento de documentos,
automação

industrial,

Sensoriamento

remoto, aerofotogrametria,

efeitos

cinematográficos, astronomia, engenharia, medicina, etc.

2.2 A REOXIGENAÇÃO
A introdução de matéria orgânica em um corpo d'água resulta,
indiretamente, no consumo de oxigênio dissolvido. O consumo se deve ao
processo de estabilização da matéria orgânica realizado pelas bactérias
decompositoras que na sua respiração, utilizam o oxigênio disponível no meio
líquido (VON SPERLING, 1996). Nessa situação, pode ocorrer o fenômeno de
autodepuração que está vinculado ao restabelecimento do equilíbrio no meio
aquático,

por

mecanismos

essencialmente

naturais,

envolvendo

a

reoxigenação.
Considerando dois meios, um líquido e outro gasoso (água - atmosfera)
em contato, o fenômeno da reoxigenação ocorre quando se cria um déficit do
gás dissolvido no meio líquido. O processo consiste na recomposição da
concentração de saturação do gás dissolvido (Cs) através do transporte natural
de massa pela interface. Convém esclarecer que assim como ocorrem
transferências de moléculas gasosas para o interior do líquido, também
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ocorrem transferências inversas, ou seja, a água perde moléculas de gás para
a atmosfera, porém, evidentemente, enquanto existir déficit de gás dissolvido
no meio líquido, o sentido de transferência -

atmosfera

~

água -

é

preponderante em função das concentrações em cada meio. Na situação de
equilíbrio, atingida a concentração de saturação na água, o fluxo ainda pode
acontecer, de forma reduzida, em ambos os sentidos, com intensidades no
mesmo patamar. Para COULSON & RICHARDSON (1974), a velocidade de
transferência de massa entre dois meios fluidos depende das propriedades
físicas de cada meio, da diferença de concentração, da área de interface entre
os meios e da intensidade turbulenta.
O coeficiente de reaeração é um parâmetro indireto da capacidade de
autodepuração de corpos d'água, sendo particular para cada trecho de um
escoamento ou para cada estado físico ambiental, variando com a velocidade
do fluxo, com a temperatura, com a umidade relativa do ar, com a pressão
atmosférica, a intensidade, sentido e direção do vento entre outros fatores.
Nos modelos de previsão, os coeficientes de reaeração são geralmente
estimados a partir de equações teóricas, empíricas ou semi-empíricas. Os
modelos teóricos geralmente não se mostram adequados para a previsão do
coeficiente de reaeração, por conterem parâmetros que não são facilmente
relacionados com as características físicas e hidráulicas do corpo de água. As
equações empíricas e semi-empíricas somente são capazes de prever
satisfatoriamente o coeficiente de reaeração, desde que os cursos d'água
naturais apresentem características de velocidade , declividade e profundidade
média semelhantes àquelas em que as equações se basearam. Para
condições fora da faixa de valores das variáveis independentes consideradas
na dedução das equações, as previsões podem ser afetadas de grandes erros
BARBOSA (1997).
AD ENEY e BECKER citados em BARBOSA (1989) propõe um modelo
em que a taxa de transferência do gás no líquido (dC/dt) é proporcional ao
déficit (Cs - C):

dC = K A (C - C)
dt
L V
S

(2.1)
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com A sendo a área superficial, V o volume do líquido, t o tempo e KL o
coeficiente de transferência de massa.
Considerando uma concentração inicial Co e que após um tempo
suficiente a concentração atinge a saturação, a solução para a equação
diferencial (2.1) é a seguinte:

(2.2)

Com o coeficiente de reoxigenação a equação (2.2) pode ser escrita da
seguinte forma:

(2.3)

onde

·'

K2

- KL ·A

-

(2.4)

v

A expressão (2.3) é útil para a determinação em laboratório do
coeficiente K2. Usando-se o logaritmo, a expressão pode ser linearizada e o
valor de K2 será o coeficiente angular da reta obtida de sucessivas medidas da
concentração de OD, num tanque de reaeração, plotadas contra o tempo. Esse
recurso foi largamente empregado nas pesquisas anteriores, já citadas.

2.3 A TURBULÊNCIA

2.3.1 A turbulência e o fenômeno da reaeração
Como visto anteriormente, a turbulência do escoamento é um fator
determinante no processo de reaeração. A turbulência é uma característica do
escoamento distribuída em todo o volume fluido em movimento.
O

relacionamento

do

fenômeno

da

reaeração,

o

processo de

transferência de massa através da superfície e a turbulência, envolve a
determinação de parâmetros relativos à superfície e não do fluxo, como um
todo, propriamente dito. Para fluxos livres o efeito da turbulência na superfície

14
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consiste em deformações e oscilações aleatórias do nível

superficial

relacionadas com as componentes verticais da velocidade do fluxo.
A média das componentes verticais, o nível de flutuação dessas
componentes em torno da média e a ampliação média superficial decorrente da
deformação são os parâmetros que podem descrever o comportamento
superficial do escoamento turbulento no que tange aos elementos com
influência na reaeração. Essa descrição pode ser relacionada ao processo de
transferência de massa superficial de modo a tornar possível a estimativa do
coeficiente de transferência KL ou coeficiente de reaeração K2 .

2.3.2 A turbulência e o modelo de Reynolds.

Segundo a experiência de Reynolds ,citada por FOX e McDONALD
(1995), os regimes dos escoamentos podem ser classificados como laminares
ou turbulentos. No regime laminar a estrutura do escoamento se caracteriza
por movimentos suaves em "laminae", ou lâminas, camadas. Nesse regime não
há mistura macroscópica entre camadas adjacentes do fluido . Um filete
delgado de corante injetado num fluxo laminar se apresentará como uma linha
única sem mistura com o escoamento, a não ser a mistura lenta decorrente da
difusão molecular. O regime turbulento é caracterizado por movimentos
aleatórios, tridimensionais, que se superpõe ao movimento principal. Um filete
de corante injetado nesse tipo de escoamento se dispersará rapidamente
misturando-se em toda extensão do fluxo. Além do movimento molecular
difusivo, que passa a ter pouca relevância, verifica-se a existência de
movimentos advectivos que dominam o campo do fluxo.
Se forem estabelecidas condições de permanência e no campo do
escoamento forem realizadas medidas de velocidade em um ponto fixo do
espaço, verifica-se no escoamento permanente laminar que a velocidade, uL,
no ponto de medição é constante. Para o caso do escoamento permanente
turbul ento percebem-se flutuações aleatórias da velocidade instantânea, ur , em
torno da velocidade média, ür . Assim, considera-se a velocidade instantânea,
ur, como a soma entre a velocidade média,

em termos de módulo, direção e sentido, u' .

ur, e

uma componente flutuante

"
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(2.5)

Para um escoamento permanente, a velocidade instantânea, UL, e a
velocidade média, ü 1 , não variam com o tempo. Graficamente, isso pode ser
visualizado na figura 2.1.

t

t
•:

Figura 2.1 - Escoamento Laminar - Escoamento Turbulento.

Para uma posição no espaço (x; y; z}, a velocidade pode ser
representada por:

-

-

-

(2.6)

-

-

-

(2.7)

u' (x;y;z) = U ,X -:I + U ,y -:J + U'k
z-

(2.8)

UT(x;y;z)

= U 1 x i + U 1 y j + U rz k

Para a velocidade média:

Ür(x;y;z)

= Ü1 x i + ÜTY j + Ürzk

Em relação à componente flutuante:
,.
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A velocidade média pode ser calculada por:

ITT(x;y;z)

= limt--.c.o ~f Ur (x; y; z; t)dt

(2.9)

o

Ao longo do tempo, a média das flutuações positivas e a média das
flutuações negativas devem, de forma absoluta, se igualar, assim:

u'1x;y;z) = lim._.,

~f u'(x;y;z;t)dt =O

(2.10)

o

De forma genérica, a média, V, de uma variável aleatória, V, pode ser
obtida da seguinte maneira:

(2.11)

onde:

Vi = Valor da variável aleatória V na posição ou instante, i;

n = número de amostras da variável aleatória V.
2.3.3 Teorias fenomenológicas da turbulência.

Essas teorias se fundamentam na experiência no intuito de modelar o
fenômeno. Destacam-se os trabalhos de Boussinesq em 1877 que introduz ao
cálculo do cisalhamento o coeficiente de viscosidade turbulenta (viscosidade
aparente ou turbilhonar). Taylor em 1921 formulou a hipótese da Vorticidade Conservação do Momento da Quantidade de Movimento. Ainda, Prandtl em
1925, propôs a substituição do coeficiente de Boussinesq por uma grandeza
física, que chamou de "Comprimento de' Mistura", definida como uma variável,
com dimensões de comprimento, relacionada com o nível de turbulência do
escoamento. Von Karman em 1930 estabeleceu que as flutuações da
velocidade são semelhantes com variações nas escalas de tempo e espaço.
Próximo aos contornos a viscosidade passa a ter papel relevante.
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2.3.4 Teoria estatística da turbulência.

Os resultados obtidos em experimentos, muitas vezes, só podem ser
relacionados

ao

comportamento

do

escoamento

através

de

análises

estatísticas aplicadas à turbulência.
A Teoria Estatística da Turbulência foi proposta por Taylor em 1935,
citado por KARMAN e HOWART (1937). Taylor introduziu o conceito de
turbulência isotrópica, assumindo que a turbulência tem características
isotrópicas ou homogêneas, ou ambas. Estabeleceu as relações entre as
velocidades medidas em dois pontos gerando coeficientes de correlação.
Um dos parâmetros de interesse para esse trabalho está na
quantificação da intensidade turbulenta através da velocidade RMS,

VRMS·

A

velocidade RMS relaciona o valor da velocidade instantânea, ur, e o valor da
velocidade média, ür, através da raiz da média quadrática dos valores da
componente flutuante, u'. A velocidade RMS é calculada com a seguinte
expressão:

(2.1 2)

Integrando, para n amostras da velocidade instantânea, tem-se:

n

L (Ur - Ür )~
VRMS

1=1

=

n

(2. 13)

ou
n

L: (u' )~
VRMS

=

i=1

n

(2. 14)

2.3.4.1 Teoria da Ergodicidade.

Um dos procedimentos adotados nessa pesquisa exigiu expandir as
leituras de um local fixo no espaço para uma determinada região em torno
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desse local. Leituras de nível e inclinação são obtidas ao longo do tempo e
calculadas para uma vertical fixa, o eixo y do sistema de coordenadas criado
para as determinações geométricas necessárias. Assim tem-se uma descrição
temporal da oscilação superficial em uma vertical fixa.
A expansão dessas leituras para uma região, em um determinado
instante, implica que a variável obtida no domínio do tempo possa ser
manipulada e aplicada no domínio do espaço. Esse procedimento se
fundamenta na Teoria da Ergodicidade, baseada no teorema de Birkhoff citado
por RAMIREZ (1979), ROMA (1988) e CARREIRA (1994).
Para um fenômeno físico "ergódigo" existe uma relação entre a
descrição temporal e espacial do fenômeno, tal, que os cálculos estatísticos em
ambas descrições são equivalentes. Assim, por exemplo, para um escoamento
turbulento, permanente, isotrópico ou homogêneo, a média das velocidades
instantâneas obtidas através da medição em um único ponto durante um
intervalo de tempo, t, suficientemente extenso, seria igual à média dessas
velocidades

caso

fossem

medidas

simultaneamente

em

um

número

equivalente de pontos em posições distintas.

2.4 FUNDAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE IMAGENS

2.4.1 Digitalização de imagens.

Uma imagem natural, na forma mais comum, se ong1na a partir da
emissão ou reflexão de raios de luz que são percebidos pelos olhos,
capturados for uma película sensível de um filme ou por elementos foto
sensíveis de uma câmara. Essa imagem depende da "quantidade de luz"
incidente sobre a cena e da parcela que é refletida sobre o elemento sensível.
Uma imagem natural, perceptível à visão humana, se caracteriza por um
conjunto contínuo de radiações a partir do vermelho, passando pelo amarelo
até o azul. (BAXES, 1994).
Nas imagens produzidas em escala de cinza (que serão as imagens
utilizadas nesse trabalho), uma reprodução fiel da imagem natural teria todas
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as freqüências de onda entre o preto e o branco de forma contínua tendo,
portanto, uma escala infinita de tonalidades cinza.
Uma imagem digital é composta por pontos discretos. Cada ponto possui
um tom de cinza ou uma intensidade de brilho, e de um ponto para outro não
existe uma variação contínua dessas propriedades. Para se criar uma imagem
digital a partir de uma cena com tonalidades contínuas é necessário dividir
essa cena em pontos discretos e quantificar o brilho de cada ponto, desde o
preto, através de uma determinada escala de cinzas, também discretizada, até
o branco. O processo de divisão do espaço e quantificação discreta de cada
divisão é conhecido como digitalização da imagem. Uma imagem digital é,
portanto, um conjunto de pontos (pixels) com localização, dimensão e valor
conhecidos. Normalmente as imagens são produzidas por um conjunto de
pixels dispostos segundo linhas (horizontais) e colunas (verticais) em um
formato retangular. A qualidade de uma imagem digital está relacionada com a
resolução da imagem e o nível de quantificação. A resolução é o número de
divisões procedidas na discretização do espaço. Quanto maior for a resolução
melhor será a aproximação da imagem digital da imagem real. Para uma
representação perfeita da cena real a resolução teria que ser infinita. O nível de
quantificação corresponde à precisão numérica que a representação do tom de
cinza tem na imagem digital. Essa precisão numérica está relacionada ao
espaço destinado à informação. Esse espaço é medido em bits e a informação
perfeita da tonalidade real teria infinitos bits.
Felizmente, não existe nenhuma necessidade prática de representações
perfeitas da cena real, além do que, o termo "perfeito", nesse caso, é relativo.
Desejando saber se determinado sinal está à direita ou esquerda de uma cena
basta dividir a cena real em duas partes, atribuir a informação "O" ou "1" para
cada parte, em função da luminância, e com a resolução de 1 linha por 2
colunas (2 pixels) e informação de 1 bit, para cada pixel, cria-se uma imagem
"perfeita" para o objetivo proposto.
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2.4.2

Características das

imagens digitais.
A resolução define o
detalhamento da imagem e
a

relação

entre

as

dimensões na imagem e na
cena real estabelecem uma
escala

de

conversão.

A

figura 2.2a, ao lado, está
impressa com uma definição
Figura 2.2a- Resolução 320 x 240 pixels

de 3,8 pixels por mm e mede
84,4 mm por 63,3mm. A
imagem da figura 2.2b, com
resolução horizontal de 160
pixels, apresenta a relação
de 1,9 pixels por milímetro e
a imagem da figura 2.2c,
com resolução horizontal de
40 pixels, está impressa com
uma definição de 0,47 pixels

Figura 2.2b - Resolução 160 x 120 pixels

por mm. A utilização de altas
resoluções se justifica nos
casos em que a precisão
das medidas ou o nível de
apresentação

é um fator

requerido. Em contrapartida,
as exigências de memória e
esforço computacional são
diretamente

proporcionais

ao quadrado da resolução.
Figura 2.2c - Resolução 40 x 30 pixels
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A imagem da figura
2.3a

foi

com

produzida

resolução de 320 x 240
pixels

e

com

uma

profundidade de 8 bits. Isso
indica que cada pixel tem
informação

de

cor

armazenada em um byte.
Nessa condição, a imagem
Figura 2.3a - Imagem com 8 bits.

pode apresentar 256 tons
(2 8

256)

==

de

cores

diferentes simultaneamente
e, sem compactação, exige
76800 bytes ou 75 KB de
memória, fora o espaço de
controle

e

formato.

A

imagem da fi gura 2.3b (320
x 240) foi produzida com 4
bits. Pode conter 16 tons (24
Figura 2.3b - Imagem com 4 bits.

==

16) e exige 37,5 KB. A

imagem da figura 2.3c (320
x 240) foi binarizada. Cada
pixel tem apenas 1 bit de
informação, valor O ou 1,
preto ou branco. A imagem
exige 9,4 KB de memória
para

armazenamento.

binarização

consiste

A
em

quantificar a imagem com
apenas dois valores, O ou 1.
Figura 2.3c - Imagem binária - 1 bit.

Nesse trabalho foram
utilizadas

imagens

com

resolução de 360 x 240
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pixels, escala de cinza com 8 bits com posterior binarização.

2.4.3 A imagem binária e o limiar de binarização.

O uso de imagens binárias é comum em sistemas de Visão
Computacional principalmente quando estão envolvidas questões relacionadas

à obtenção de distâncias. O reconhecimento de posições, coordenadas,
identificação de regiões, linhas e pontos têm os algoritmos simplificados em
imagens binárias. A binarização auxilia o dimensionamento de regiões e cria a
separação entre os elementos alvo e o fundo da imagem. Torna viável a
análise de figuras planas onde a propriedade individual de cada pixel deixe de
ter importância (SCHALKOFF, 1989).
Para operar a binarização de uma imagem é necessário estabelecer o
limiar de binarização, ou seja, o valor com o qual a imagem é dividida em duas
propriedades: pixels com valor acima ou igual ao limiar e pixels com valor
abaixo desse limiar. O limiar será o "divisor de águas". Abaixo dele os pixels
terão valor O - cor preta, acima valor 1 - cor branca. Normalmente os sistemas
podem ser programados para definir automaticamente esse limiar. As imagens
são produzidas com rigorosas condições de iluminação, ângulo de tomada,
posicionamento da cena e dos objetos de enfoque, etc. Enfim, apresentam um
determinado padrão esperado. Porém, não é o caso do programa do Sistema
Óptico Para Turbulência Superficial. Nesse sistema as imagens, constituídas
por regiões iluminadas, não apresentam características constantes ou
previsíveis com relação à intensidade e distribuição da luminância, à
distribuição dos pixels nessas regiões, nem com relação à posição ou à forma.
Em alguns casos ocorrem concentrações de intensidades em porções
específicas das regiões, em outros uma distribuição quase uniforme e em
outras

distribuições invertidas

ou

combinações

diversas.

As

imagens

capturadas no Sistema Óptico possuem um comportamento aleatório, similar
ao fenômeno físico de que decorrem: a turbulência.
Com essa consideração será necessário, a cada experimento, proceder
determinadas rotinas para binarização de forma "manual", ou seja, adequar a
execução do programa para as imagens de acordo com as características
peculiares de cada ensaio.
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Uma ferramenta para definir o limiar adequado para uma imagem• é o
histograma. O histograma de uma imagem consiste na contagem de pixels que
se incluem em determinada classe, estabelecendo a freqüência de cada classe
e representando, graficamente, a distribuição das freqüências. As classes
correspondem às intensidades que para uma imagem de 8 bits são 256.
Para a imagem da figura 2.3a o histograma apresenta a configuração
mostrada na figura 2.4 (à esquerda). Para um limiar igual a 72 a binarização
apresentou o resultado mostrado na mesma figura (abaixo no centro).
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Figura 2.4 - Módulo de binarização do Sistema Ótico Para Turbulência Superficial. Histograma - Imagem em 8 bits - Imagem binarizada.

Além do histograma outras ferramentas estarão à disposição. Maiores
informações a respeito da binarização e operação do módulo estão presentes
na seção de fundamentos e de metodologia dessa tese.
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2.4.4 Detecção e limitação de regiões.
Uma região, numa imagem digital, pode ser delimitada através das
propriedades individuais · dos pixels e da forma como estes pixels estão
conectados aos pixels vizinhos (BALLARD & BROWN, 1982). Após a
binarização os pixels que correspondem ao fundo da imagem terão valor O e
aqueles que correspondem às regiões iluminadas terão valor 1.
A conexão entre os pontos pode ocorrer em 4 direções (em cruz) ou em
8 direções (em estrela).
Doi s pixels estão conectados em cruz em qualquer das situações da
figura 2.5.

Figura 2.5 - Conexão de pixels em 4 direções.

Dois pixels estão conectados em estrela em qualquer das situações da
figura 2.6.

t
~.

••
Figura 2.6 - Conexão de pixels em 8 direções.

Para este trabalho dois pixels serão considerados como pertencentes a
uma mesma região se tiverem a mesma propriedade (valor 1) e se estiverem
conectados em estrela.
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Os pixels de uma reg1ao podem ser internos ou externos. Os pixels
internos não possuem conexão em 4 direções com o fundo. Para um pixel ser
externo (pertencer à fronteira da região) é necessário que ele tenha, ao menos,
uma conexão em cruz com o fundo da imagem. O critério de conexão acima
resulta na detecção das fronteiras de uma região. Um exemplo pode ser
visualizado através das figuras 2.7a e 2.7b.

'

I

.

Figura 2.7a - Região com conexão em 8 direções.

-,
'

I

I
I

I
I

I

i

'

I
Figura 2. 7b - Detecção de fronteira com o critério de conexão com o fundo em 4 direções.

2.4.5 Centro geométrico de uma região

X

'•'

Figura 2.8 - Centro Geométrico de uma região plana homogênea.
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O centro geométrico é calculado para a imagem binarizada. As
propriedades da região serão homogêneas e as coordenadas do centro
geométrico são dadas pelas seguintes equações:

(2.15)

(2.16)

Onde Xi e Yi são as coordenadas de cada pixel e n o número de pixels
da região. (BAXES, 1994).

2.4.6 Distorção de perspectiva - Erro de paralaxe
A projeção de um sistema tridimensional (a cena real) para um sistema
bidimensional (a imagem), nas tomadas de cena por câmaras, implica na
produção de um "erro" geométrico em função da distorção de perspectiva. A
distorção ocorre por que a projeção sobre o plano de imagem não é ortogonal.
A projeção ocorre convergindo a um ponto, o centro óptico da objetiva. Nos
sistemas em que a obtenção de dimensões reais tem significância, é
necessário corrigir a distorção ou erro de paralaxe (BALLARD & BROWN,
1982).

Plano de projeção
(Imagem)

Centro óptico

X2

f1

f2

Figura 2.9 - Projeção em perspectiva sobre o plano imagem.
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Por semelhança de triângulos as coordenadas na imagem e as
coordenadas reais, representadas na figura 2.9, mantém a seguinte relação:

x· - f1·X .~
( ,y)1 - (f - f 'f - f )2
1

2

1

(2.17)

2

ou

(2.18)

Percebe-se que quanto maior for a distância focal, f1, menor será a
distorção devida à perspectiva.

2.5 FUNDAMENTOS DE GEOMETRIA ANALÍTICA

2.5.1 Forma normal da equação da reta
A reta pode ser descrita
por

sua

forma

normal:

(SPI EGEL, 1973).

x cosa.+ y sen a. =p
(2. 19)

Na

qual

p

é

distância

perpendicular da origem à reta
r e a. é o ângulo entre a
perpendicular e o eixo x.

Figura 2.10 - Forma normal da reta.

A forma normal da reta será usada no módulo de Propagação do
Sistema Óptico. A descrição dessa utilização encontra-se na seção de
fundamentação teórica desta tese.
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2.5.2 Transformação de coordenadas envolvendo translação pura.
Quando os elementos geométricos (pontos, linhas, superfícies, sólidos)
permanecem fixos em uma região do espaço e a origem dos eixos
coordenados sofre um deslocamento tem-se uma operação de translação
como se apresenta na figura 2.11.

Yo

y"

Yr

I
I
I
I
I
I
I
I
I

Yo l~ - --Yr-l-------- P
1

I
I
I
I

--- - - - Ool
I

f

Xo

- - --------- - -{>

Xo

I

Figura 2.11 - Translação pura dos eixos coordenados.

Supondo um sistema original (XY)o, transladado para o sistema (XY)r,
com deslocamento da origem dado pelo vetor T , as coordenadas de um ponto,
P, no sistema transladado serão:

[P]r

= [P)0 - [T]

(2.20)

(2.21)
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2.5.3 Transformação de coordenadas envolvendo rotação pura.

Yo

Figura 2.12 - Rotação pura dos eixos coordenados.

A rotação dos eixos coordenados, em torno da origem, transforma as
coordenadas de um ponto, P, fixo, segundo uma operação matricial:

[P]R

onde, {R}

= { c os a sena

sen a}
cosa

= [P] 0 A {R}

(2.22)

. dos coefi1c1
.
d
, e, a matnz
entes e rotaçao.
H

(2.23)

(2.24)

onde a, é o ângulo de rotação medido a partir do eixo x .
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2.5.4 Transformação de coordenadas envolvendo translação e rotação.
A transformação de coordenadas na operação da translação e rotação
simultâneas dos eixos coordenados ocorre pela adição dos efeitos vistos
anteriormente.

Yo
11

y
I
I

YrR

I
I

1- - - 1
I

I
I

y0 1

p

YrR

1------- 1

I
I
I
I

Oo 1

I
I

-- ----c> Xo

---=.- - - - - - - -1

T

Xo

I

I

XTR
Figura 2.13 - Translação e rotação simultâneas.

Um ponto, P, fixo, após o sistema ter sido transladado e rotacionado terá
coordenadas calculadas pela seguinte equação:

[P]TR

= [[P]0 -

[P) 1 R

=

(2.25)

[T]] A {R}

(P)r

A

(2.26)

{R}

(2.27)

[PlrR = [X 1 R;YrR1 = [(X 0 - Tx)cosa+(Y0 - Ty) sena ;(y0

-

Ty)cosa - (X 0 - Tx) sena]
(2.28)

..
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2.5.5 Rotação de um sistema tridimensional de coordenadas.
Num sistema tridimensional a rotação pode ocorrer em duas etapas,
inicialmente uma rotação em torno do eixo vertical e em seguida uma rotação
em torno de um eixo horizontal. Para o caso da rotação em torno do eixo y
(vertical) com um ângulo

p, e em torno do eixo x com um ângulo a , tem-se:
(2.29)

onde [P]R é o vetor no sistema rotacionado, [P]o é o vetor no sistema original e

{Rh é a matriz dos coeficientes de transformação para rotação, e nesse caso
tem a seguinte configuração:

cos a

- sen a . senp sena. cos p}
cos p
senp
{R} 3 =
O
{
- sena - cos a. senp cosa.cos p

YR

(2.30)
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Figura 2.14 - Rotação dos eixos coordenados num sistema trídimensional.

As transformações dos sistemas de coordenadas são utilizadas no
programa computacional do Sistema Óptico para ajuste dos eixos coordenados

à tomada de cena estática e para vi sualização de imagens. As aplicações
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estão detalhadas nas seções de fundamentação teórica e de metodologia
dessa tese.

2.5.6 Área de um triângulo no espaço.
Um dos objetivos desse trabalho é o cálculo da ampliação da interface
água - atmosfera em função da deformação provocada pela turbulência. No
programa

computacional

do

Sistema

Óptico

são geradas

superfícies

deformadas conforme metodologia que será descrita posteriormente. Essas
superfícies são decorrentes de uma malha de Diferenças Finitas composta por
400 células quadrangulares. Considerando que as células, comumente, não
terão seus nós em um único plano, o cálculo da área da superfície consiste em
dividir cada célula quadrangular em dois triângulos, calcular a área de cada
triângulo, e somar a área de todos os elementos.
Para o cálculo da área de um triângulo no espaço, inicialmente, é
necessário determinar o vetor normal ao plano definido pelos vértices do
triângulo. O vetor normal é dado pelo produto vetorial entre os vetores
constituídos por dois lados do triângulo.

y

z

~
--)

Figura 2.15 - Triângulo abc, vetores

--)

- )

ab , ac e vetor normal n .
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A expressão para o vetor normal, adotando-se os lados ab e ac, fica:

(2.31)

ou, usando as coordenadas absolutas dos pontos a, b e c:

- )

n = ((bx - ax);(by - ay);(bz - az))A((Cx - ax);(Cy - ay);(Cz - az)) (2.32)

O produto vetorial pode ser dado pelo determinante:

j

k

bY - aY

bz - az

i
[nx;ny;nz] = bx - ax

(2.33)

ex - a x ex - ax

ex - ax

)

e as componentes do vetor normal, n , serão:

n x = a y(C z - bz)+by(az -Cz ) +C y(bz -az )

(2.34a)

ny = az(Cx - b x) + bz(a x - c x) + Cz(bx - ax)

(2.34b)

nz = ax(cy - by)+b x(ay - cy)+cx(by - ay)

(2.34c)

->

A área do triângulo abc é o módulo de n sobre 2:

- )

A = 1..!!1
2

(2.35)

ou
(2.36)

onde n x, nY e n z são as componentes do vetor da reta normal.
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2.6 MÉTODOS NUMÉRICOS

2.6.1 Método das Diferenças Finitas.
Uma equação diferencial parcial pode ser solucionada, com resultados
I

aproximados, através do Método das Diferenças Finitas. A técnica tem como
base a discretização do domínio, a substituição das derivadas pela razão
incrementai da discretização e a aplicação da expansão da série de Taylor para
uma função h. (FORTUNA, 2000).
Se a função h é contínua e diferenciável até ordem, n, num intervalo

[a;b] a série de Taylor permite estimar o valor da função, h(x), com x
conhecido o valor de h(xo) com xo

h(x) = h(x ) + Axahl
o
ax

Xo

E

E

[a; b]

[a; b).

+ (Ax)2 82h + (Ax)3 83h
21 ax 2
31 ax 3
Xo

+ .. · +
Xo

( L\x r -1 an-1h
(n - 1)1

- -1

ax"-

Xo

(2.37)
(L\x)" Çô"h
onde: Ax = x - Xo e R" = - - - - , é o resto, com Ç E [xo; x].
nl ax"

Fazendo-se x = xo + L\x ex = x1, com x1 = i. L\x:
2 2
3 3
(Ax) 8 h
ôhl (Ax) 8 h
h(x +Ax) = h(x ) + L\x+ - - - - + - - - - + .. .
I
I
ax I
21 ax2 I
31 8x 3 I

(2.38)

Isolando-se a derivada de primeira ordem, ahl :

axl

ahl = h(xl + L\x) - h(xl) - [(L\x)
ax 1
L\x
21

Ô~

2

ax

+
1

(L\~) 8 ~

2

3.

3

ax

+ ...

J

(2.39)

1

A aproximação numérica para a derivada de primeira ordem será dada por:

ahl = h(x 1 +L\x)-h(x 1)
8x 1
.
L\X

(2.40)
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na qual, os termos com derivadas de ordem superior foram eliminados,
ocasionando o erro local de truncamento da série de Taylor.
A notação pode ser modificada para:

(2.41)

e a expressão (2.40) pode ser escrita como:

ôhl = hl~1 - hl
Ox 1

(2.42)

ÓX

A expressão (2.42) é um exemplo do cálculo aproximado para a
derivada primeira por Diferenças Finitas Progressivas. (FORTUNA, 2000).

2.6.2 Métodos numéricos para solução de sistemas de equações lineares.
O Método das Diferenças Finitas conduz, em última instância, a um
sistema de equações lineares. Um sistema de equações lineares pode der
representado numa expressão matricial:
{A}{x} = {b}

(2.43)

onde {A} é a matriz dos coeficientes, {x} é a matriz das incógnitas e {b} é a
matriz dos termos independentes.
A solução desses sistemas pode ser obtida por métodos numéricos
diretos ou iterativos.
Entre os métodos diretos pode-se citar o Método de Cramer, Método de
Eliminação de Gauss, Método de Gauss - Jordan, Decomposição LU e
Thomas.
Os métodos numéricos iterativos se caracterizam pela aplicação de um
algoritmo recursivo que fornece, a cada iteração, uma resposta cada vez mais
próxima da solução com processamento de valores obtidos da iteração
anterior. Entre os métodos iterativos está o de Jacobi, Gauss - Seidel e SOR,
Método das Relaxações Sucessivas (Successive Over Relaxation)
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Considerando a expressão (2.43), a matriz {A}, q'uadrada,
colunas, com m

= n, e as

m linhas por n

matrizes {x} e {b} que possuem m linhas e 1 coluna,

a matriz {A} pode ser decomposta em uma matriz {D}, diagonal, uma matriz

{Ts}, triangular superior e uma matriz {Ti}, triangular inferior.
{A} ={D}- {Ts}- {Ti}

(2.44)

O algoritmo de Jacobi consiste na aplicação da seguinte expressão
recursiva:

(2.45)

onde o índice k corresponde à iteração.
O algoritmo de Gauss - Seidel apresenta a seguinte expressão:

Xk+1

= ({D} - {Ts}r1 {Ti} xk + ({D} - {Ts}r1 {b}

(2.46)

O algoritmo SOR introduz o coeficiente de relaxação, oo, (O < ro < 2) e o
algoritmo é conduzido com a expressão:

Xk+1

= ({D} - oo{Ts}r1 (oo{Ti} + (1 - oo) {D})

Xk

+ ({O} - oo{Tsr

1
) 00

{b} (2.47)

A programação desenvolvida para o Si stema Óptico não conduz à
resolução de sistemas de equações. Os métodos numéricos serão empregados
para a geração da malha tridimensional das superfícies deformadas e para
interpolação de posições e velocidades. Uma formulação baseada em
diferenças finitas usando o algoritmo SOR foi espe.ciaJmente desenvolvida para
esse fim. O algoritmo SOR foi adaptado para as condições do problema e sua
escolha foi em função de sua convergência para uma solução estável com um
menor número de iterações. O algoritmo encontra-se detalhado na seção de
fundamentação teórica desta tese.
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2. 7 O COEFICIENTE DE CORRELAÇÃO - R.

O coeficiente de correlação do momento do produto Pearson, R, é um
índice adimensional situado ente -1 ,O e 1,O inclusive, que reflete a extensão de
uma relação linear entre dois conjuntos de dados. Os conjuntos são tão
linearmente dependentes quanto mais o coeficiente se aproxima da unidade.
Para um conjunto X com n valores de dados x e um conjunto Y com n
valores de dados y, o coeficiente de correlação pode ser calculado pela
expressão (2.48).

(2.48)

O quadrado do coeficiente,

R2 , conhecido como coeficiente de

determinação, revela o grau de correspondência entre um grupo de dados X e
o ajuste destes dados através de uma função resultando num conjunto Y. O
valor R2 pode ser interpretado como a proporção da variância em Y que pode
ser atribuída à variância em X. Os resultados encontrados através da função
são mais confiáveis à medida que R2 se aproxima da unidade (BASSANEZI,
2002).

,.

3 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

O desenvolvimento do sistema óptico de medição de turbulência se deve
ao fato da necessidade de se medir o nível de turbulência superficial através de
um método que não cause qualquer interferência no escoamento, ou seja, ao
se interpor um elemento físico sobre a superfície livre do fluxo, este próprio,
estaria influenciando o regime e proporcionando informações que poderiam
estar deturpadas.
O sistema óptico, nesta tese, se baseia na reflexão da luz. O dispositivo
se constitui de um centralizador laser com um feixe delgado e colimado, uma
câmara dotada de matriz

eco que captura a imagem decorrente da incidência

do feixe de luz sobre a superfície do fluxo e reflexão sobre uma tela horizontal.
Na figura 3.1 ilustra-se a geometria do sistema:

y
Raio incidente

Vetor
normal

o
Projeção sobre o
plano horizontal x~ _ -:,

ano-tangente à supe rfície
de refl exão

X
Figura 3.1 - Configuração geométrica do sistema óptico, baseado na renexão da luz, sobre a
superfície de um escoamento.
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Os raios incidente e refletido situam-se sobre um único plano e em
relação à reta normal à superfície de reflexão os raios possuem o mesmo
ângulo. O raio incidente tem uma reta suporte com equação conhecida. O raio
refletido, por sua vez, tem uma reta suporte com equação a ser determinada.
Essa determinação é obtida pelas imagens do ponto de incidência sobre a
superfície e do ponto de reflexão sobre a tela. O ponto de incidência posiciona
o nível da superfície e o ponto de reflexão determina a deflexão do raio de luz.
A bissetriz entre os raios incidente e refletido define a reta normal à superfície
que é representativa do plano tangente à superfície de reflexão que também
terá, dessa forma, sua equação definida. Cada quadro, do arquivo digital
gerado a partir da filmagem, significa uma posição desse plano tangente,
proporcionando, além da cota do ponto de medição, as derivadas de primeira
ordem em relação a y das curvas superficiais nas direções x e z. O plano
tangente contém as informações para a interpolação de posições e estimativa
das curvas superficiais, propriamente ditas, através de métodos numéricos.

3.1 PRODUÇÃO DA IMAGEM.

Um feixe colimado de luz concentrada, produzido por um centralizador
laser - Laser, 1,0 mW, fornecido pela Opto Eletrônica São Carlos - com
orientação de 45° com a vertical incide sobre a superfície do escoamento. O
feixe tem incidência sobre a origem de um sistema cartesiano que está na cota
zero do fluxo, o nível hidrostático da superfície livre, que contém o plano xz
desse sistema. A orientação do eixo x, é horizontal, do eixo y é vertical e do
eixo z é horizontal e perpendicular ao plano do raio incidente. O feixe incidente,
contido no plano xy, sofre reflexão e incide sobre uma tela horizontal que se
encontra numa cota de 25mm, mas que pode variar, dentro de certos limites,
de acordo com a amplitude da oscilação da posição do ponto de reflexão. Na
figura 3.2 ilustra-se o posicionamento do sistema de produção de imagem
através de um corte segundo o plano xy e uma planta (plano xz). Observe-se
que o raio refletido pode assumir qualquer direção, porém, somente em casos
extremos não incidirá sobre a tela de projeção.

Nessa situação de

excepcionalidade, os limites de turbulência abrangidos para essa aplicação
estarão ultrapassados.

•'
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lncicléncia

Reflexã()
rn

Figura 3.2- Esquema geométrico do sistema gerador de imagem. A: posição da incidência na

imagem; B: posição da renexão; C: altura do centro óptico em relação à tela de projeção; T:
cota da tela de projeção.

Nos experimentos de laboratório, que são executados sobre a superiície
d'água em um tanque de reaeração, com turbulência gerada por grades
oscilantes, os elementos do sistema foram condicionados em um conjunto de
suportes metálicos especialmente projetados e executados para o Sistema
Óptico de Turbulência.
Os suportes garantem a adequação dos elementos para os objetivos do
sistema. Proporcionam a aferição de nivelamento, do ângulo de incidência e da
cota da tela de projeção. Possibilitam o posicionamento versátil do ponto de
medição e da câmara de aquisição. As figuras 3.3a, 3.3b, 3.3c, 3.3d e 3.3e
reproduzem o projeto original dos suportes para o experimento em laboratório.
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PAREDE

SUPORTE DA
CÂMARA

VISTA GERAL
SEM ESCALA

Figura 3.3a - Vista geral dos suportes metálicos.
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Figura 3.3c - Suportes de parede.
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• g
VISTA LATERAL
S UPOH TE DA CÃMARA

..

-;;;;:·~ .,..,., SUPORTE DA CÂMARA

SUPORTE DO LASER

Figura 3.3e - Suporte do laser - vista. Suporte da câmara.

Os suportes foram montados na Oficina Mecânica da Escola de
Engenharia de São Carlos.
As imagens são a fonte de informações para todos os resultados. A
precisão desses resultados requer que o posicionamento dos elementos que
influenciam a produção das imagens tenha uma rigorosa geometria.
O feixe laser deve ter uma incidência de 45° e operando sobre uma
superfície horizontal, os raios incidente e refletido deverão estar contidos num
plano vertical alinhado com o eixo longitudinal do suporte do laser. Para aferir o
ângulo e o alinhamento, o suporte do laser recebeu duas miras, posicionadas
conforme a geometria requerida. Na operação de aferição, uma placa acrílica
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(C) é encaixada na base do suporte de forma a refletir o laser sobre a mira (A)
localizada na face vertical oposta ao emissor laser. Os ajustes necessários são
feitos através dos parafusos de regulagem do posicionamento do emissor (E).
Antes, é necessário que a base do suporte esteja em nível. O nivelamento é
verificado por "nível de bolha" e ajustado por 3 parafusos do suporte (G). Com
a figura 3.4 mostra-se as funções de ajuste do suporte e o posicionamento
adotado.

A - Mira oposta - alvo na linha
vertical e interseção;
B - Parafuso limnimétrico
(removível);

-- F

C - Mira inferior - placa
acrílica- alvo na interseção;
D - Emissor laser, com
posicionamento ajustável;
E - Haste de ajuste do ângulo

r- E

do laser;
F - Encaixe e travamento do
suporte da câmara;
G - Parafusos de nivelamento
do suporte do laser.

Figura 3.4 - Funções do
suporte do laser para ajuste
do sistema de produção de
imagem .

'--- - o

C-----'

A imagem produzida possui, tipicamente, um fundo escuro e duas regiões
definidas, claras, referentes à incidência e reflexão do feixe laser. A produção
deve ser realizada em ambiente sem iluminação direta externa. O tanque de
ensaios recebeu pintura escura e a tela de projeção tem

~m

tom cinza.

Reflexos ou quaisquer elementos que possam afetar a luminosidade da cena
têm que ser evitados. O alto contraste entre as regiões iluminadas e o restante
da cena produzem uma compensação automática na captura da imagem pela
câmara digital de forma a realçar os pontos de incidência e reflexão e
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neutralizar o restante criando um fundo homogêneo. A figura 3.5 representa o
suporte do laser em situação de tomada de cena.

A - Tela de projeção, fixa
sob a base do suporte e
representação do ponto de
reflexão;
B - Ponto de incidência do
feixe laser sobre a superfície
da água.

A --~~
B --~~~

Figura 3.5 - Posicionamento dos
dispositivos para tomada de cena.

O suporte pode ter uma altura regulável com relação ao nível d'água. Os
parafusos de nivelamento (item G, figura 3.4) além de possibilitarem regulagem
de nível, proporcionam cerca de 30mm de liberdade no posicionamento vertical
do suporte. A altura do suporte está relacionada com a amplitude da oscilação
do ponto de reflexão sobre a tela de projeção e com um dado importante para o
cálcu lo geométrico, a cota da tela.
A oscilação da imagem de reflexão sobre a tela decorre do nível de
turbulência. Nos escoamentos com maior nível de turbulência a tela é
aproximada da superfície com o efeito de reduzir a amplitude de oscilação da
imagem. A distância padrão da superfície à tela é de 25 mm. A cota da tela é
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utilizada para a correção da distorção de perspectiva, para cálculo da posição
dos elementos no decorrer dos ensaios e para definição da escala de
conversão pixels- milímetros. O valor da altura do suporte em relação à água é
aferido através de um parafuso limnimétrico, situado na base do suporte, (item

B - figura 3.4) e um paquímetro.
Um exemplo de imagem obtida a partir desse sistema é mostrado na
figura 3.6, onde á esquerda, a área iluminada, indica a incidência e mais
centralmente aparece a imagem de reflexão com

um fundo escuro

relativamente homogêneo.

Figura 3.6- Imagem típica do Sistema Óptico Para Turbulência Superficial.

O correto reconhecimento das coordenadas da incidência e reflexão
implica na necessidade de uma imagem com características peculiares. Duas
regiões separadas, definidas, concatenadas, com propriedades diferentes do
fundo da imagem. Sempre, à esquerda tem-se a incidência e à direita, a
reflexão. Não podem ocorrer sobreposições ou inversões. Não se admitem
pontos ou regiões adicionais que possam ocasionar interpretação dúbia. A
execução do ensaio exige atenção na produção das imagens no sentido de se
obter um produto compatível com o processamento que ocorrerá na seqüência.
Normalmente pode ocorrer aparecimento de regiões adicionais devido a uma
iluminação inadequada. Para auxiliar no aproveitamento de arquivos imagem,
cujos defeitos de produção foram inevitáveis, o programa computacional do
Sistema Óptico inclui as ferramentas de binarização que, dentro de certos
limites, podem eliminar regiões ou pontos adicionais indesejados. Além das
ferramentas, em função da caracterização das imagens, verificada ao longo de
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diversos ensaios, foram adotadas práticas computacionais na detecção de
regiões que otimizaram o aproveitamento das cenas. Em média, apenas 1 em
1000 quadros necessita interferência manual e edição de fotografia.

3.2 AQUISIÇÃO DA IMAGEM.
A aquisição de imagens é realizada através de uma câmara digital
marca Sony, modelo TRV25, conectada com um micro computador por uma
interface IEEE1394 - Placa Sudio OV - Pinneacle Systems, e cabo I.Link®,
específicos para transmissão, em alta velocidade, dos sinais de vídeo digital
atingindo qualidade de OVO. A utilização da interface IEEE1394 e da conexão
I. Link® garantiu uma taxa de aquisição de 30 quadros por segundo na
resolução de 720 x 480 pixels e quantificação de 24 bits, o que corresponde a
uma taxa de transmissão de 256 Kbps. A conexão também pode ser realizada
via porta USB, porém, a aquisição não atinge os mesmos índices.
A taxa de aquisição foi verificada utilizando-se a filmagem do ponteiro de
segundos de um relógio e examinando, quadro a quadro, o tempo de
exposição de cada quadro e a duração total do filme.
O vídeo é capturado por um software de edição, convertido numa escala
de 256 tons de cinza e gravado no formato AVI, padrão Windows para vídeo.
Para minimizar perdas de informações os vídeos são gravados com
compactação RLE e 90% de qualidade.
Os arquivos AVI trazem, além das imagens, informações como taxa de
exposição, tempo de duração e número de trames do vídeo armazenado.
Essas informações são geradas na aquisição do vídeo e são usadas pelo
programa do Sistema Óptico, que consulta as propriedades do arquivo AVI,
para carregar os parâmetros usados no processamento do arquivo.
Além do filme digital também é capturada uma foto (sti/1 image) da
imagem com o laser sobre a superfície estática da água. Essa foto é utilizada
na seção inicial do programa computacional para ajuste do sistema de
coordenadas, definição da escala de conversão pixels - milímetros e correção
da distorção de perspectiva. A foto será referida, nesse trabalho, como foto de
calibragem. Essa foto tem as mesmas características do respectivo filme.
Apesar de poderem ser produzidas e processadas no formato JPEG ou BMP, o
formato JPEG é fortemente compactado e podem ocorrer perdas na definição

3 Fundamentação teórica

49

da imagem. Em situações onde a imagem tem função apenas visual, as perdas
decorrentes da alta compactação, são insignificantes, porém, não é o caso do
Sistema Óptico. As imagens utilizadas nesse sistema são no formato não
compactado de arquivos BMP, com 8 bits em escala de cinza.
A câmara é instalada verticalmente e tem focagem ajustada para uma
determinada área sobre a tela de projeção e a superfície d'água. Essa área
pode variar de acordo com o ensaio e deve englobar a imagem do feixe
incidente e a oscilação do feixe refletido. A focagem é ajustada pelo zoom
óptico da câmara e pela sua posição nas guias do suporte (F) - Figura 3. 7.

E

A - Câmara digital;
B - Visar lateral;

A- - - -

C - Suporte da câmara com

8 -------+~'--?

encaixe no suporte do laser;

F

c- -- - -1

D - Base regulável de tripé para
máquina fotográfica;
E - Trava do suporte;
F - Guias com alturas opcionais
para fixação da câmara.

Figura 3.7 - Conexão do suporte da
câmara.

Um corte vertical do sistema de produção e aquisição de imagem e do
tanque de geração de turbulência é mostrada através da figura 3.8.
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A

A - Apoio de parede - trilho ;
B

B - Trilhos;
C - Suporte da câmara;
D - Câmara digital;
E - Apoio de parede - barras;

c
o
E

F - Suporte do laser;
F

G - Centralizador laser;
H - Nível da tela de projeção;
I - Tanque de reaeração;

J - Grade;

G

K - Vedação;
L - Mecanismo biela -

H

manivela;
M - Piso.

Figura 3.8 - Corte vertical da instalação dos sistemas de geração de turbulência, produção e
aq uisição de imagens.

A figura 3. 9, no encarte A3 da página 51, contém a descrição dos
principais elementos da instalação, seu posicionamento e função.

Os dispositivos de produção e
aquisição de imagens, são
instalados em suportes
metálicos. Os suportes foram
projetados de forma a garantir
um posicionamento adequado
da câmara digital (1 ), do
centralizador laser (2) e da tela
de projeção (3 ), além de
proporcionar mobilidade ao
conjunto possibilitando a
medição em diversas posições.
O conjunto de suportes é
acoplado a uma guia fixa (4) na
parede permitindo
mobilidade transversal. As
guias são chumbadas na
parede em diferentes níveis
possibilitando, também,
mobilidade vertical para os
suportes. Diretamente sobre as
guias de parede estão os trilhos
de sustentação (5). Os trilhos
tem flexibilidade para ajuste de
nível e possibilitam mobilidade
longitudinal para os suportes
através do movimento da
bandeja de conexão (6) que se
ajusta aos trilhos com
rolamentos. Na bandeja é
acoplado o suporte da câmara
(7) por encaixe. O encaixe é
deslizante e proporciona ajuste
transversal na posição de
focagem. A ba'ndeja, também
recebe o suporte do laser (8).
A conexão é por intermédio de
três parfusos o que proporciona
condições de ajuste de nível.
A tela de projeção (3) é fixa na
base do suporte do laser.
O centralizador laser (2) é
instalado com o uso de uma
braçadeira tipo "pivô" (9) e uma
braçadeira opcional (10) com
haste de ajuste (11) para o
ângulo de inclinação.
O tanque de pr~juçã o de
turbulência (1 '"' . construído
com chapas de aço, funciona
com uma grade oscilante (13)
que se movimenta
verticalmente. A grade é
sustentada por um pino central
(14), lubrificado e envolto por
um conjunto de vedação (15).
A oscilação vertical é produzida
por um mecanismo biela-manivela
(16) acoplado a um motor
elétrico (17) equipado com um
inversor de frequência para
variação da velocidade de
rotação do sistema de geração
de turbulência.

Figura 3.9 - Instalação dos sistemas de geração de turbulência, produção e aquisição de imagens.
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Na seqüência estão incluídas algumas fotos da instalação, com detalhes
do tanque de geração de turbulência, sistema de produção e aquisição de
imagens com os suportes, câmara digital e conexões ao micro computador.

Figura 3.1 O-Vista geral

Na figura 3.10 mostra-se uma vista geral, sendo em primeiro plano o
micro computador e ao fundo o tanque de grades oscilantes com o sistema de
produção e aquisição de imagens constituído pelos suportes metálicos, câmara
digital e canhão laser.
Na figura 3.11 a aparece, em detalhe, a instalação do sistema de
produção e aquisição de imagem sobre o tanque de reaeração e na figura
3.11 b mostra-se o detalhe da câmara digital conectada ao micro computador.
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Figuras 3.11a e 3.11b - Instalação sobre o tanque de reaeração e detalhe da câmara digital.

Figura 3.12 - Centralizador laser e tela de reflexão.
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A tela de reflexão e o centralizador laser com os elementos de ajuste de
posição e inclinação estão detalhados na figura 3.12.
Na figura 3.13 pode-se perceber o efeito do feixe laser sobre a superfície
d'água e sobre a tela de projeção.

Imagem de incidência
Imagem de reflexão

Figura 3.13 - Efeito da emissão laser sobre a superfície e tela de projeção.
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3.3 CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES ACERCA DA GEOMETRIA.
Antes do processamento geral das imagens são necessárias algumas
informações acerca da instalação para operações preliminares de ajuste. Entre
os dados necessários está a altura da tela de projeção em relação ao nível
estático d'água e a altura do centro óptico em relação à tela de projeção. A cota
da tela é obtida pela medição, com um paquímetro, de um parafuso
limnimétrico que foi adaptado para esse fim na base do suporte do laser. A
altura do centro óptico possui medidas predefinidas em função da posição de
instalação.

3.3.1 Correção da distorção de perspectiva.
Entre o plano da tela de projeção, onde ocorre a imagem da reflexão, e a
superfície do escoamento, onde ocorre a imagem da incidência, existe uma
diferença de profundidade em relação ao centro óptico do sistema, o centro da
lente objetiva da câmara de aquisição. Essa diferença de profundidade provoca
um erro de paralaxe ou distorção de perspectiva quando a cena é projetada
para o plano. No Sistema Óptico a tela de projeção é considerada o plano de
verdadeira grandeza para o sistema de coordenadas e as distâncias reais nas
imagens produzidas pelo sistema se referem a esse plano. Quando é
estabelecida a relação de distâncias em pixels na imagem para distâncias reais
em milímetros e quando são determinadas as coordenadas de incidência e
reflexão, os valores são computados a partir da imagem que é considerada
contida no plano da tela de projeção. Qualquer posição na imagem que, na
realidade, não esteja contida no plano da tela de projeção precisa ter suas
coordenadas corrigidas. Esse é o caso da imagem do ponto de incidência do
feixe laser sobre a superfície d'água. Essa imagem precisa ter suas
coordenadas corrigidas, tanto no arquivo foto usado para a calibragem como
no arquivo filme, em cada um de seus quadros. A correção é feita de forma
distinta para a foto de calibragem e para o arquivo filme e os algoritmos são
detalhados a seguir.
Na figura 3.2 (página 41) mostrou-se em perfil a geometria da aquisição
e a distorção provocada pela diferença de profundidades. A figura 3.14
representa em vista a geometria utilizada para o arquivo foto.
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A - Correção na direção GH;
B - Comprimento do segmento
GH;
C - Altura do centro óptico em
relação à tela;

T - Cota da tela de projeção;
O - Câmara;
E - Centro óptico;

F - Ponto - imagem corrigido;
G - Ponto - imagem;
H - Centro da imagem;

I - Ponto real;
~-+--~---- G

J - Plano da tela ;

~-~--- H

K - Plano da superfície d'água.

~~~~~ I

Figura 3.14 - Geometria para

"'---r'---J

correção da distorção de perspectiva

'------ - -K

para o arquivo foto.

Considerando a figura 3.14, os triângulos EGH e IFG são semelhantes e
pode-se estabelecer a relação:

IF FG
=--=HE

ou

T

-

A

GH

c

=-

8

8·T
A =C

(3. 1)

(3.2)

(3.3)

Para a foto de calibragem, a distância 8 é obtida da imagem, com
unidade em pixels, através do módulo do vetor HG . As distâncias T e C são
em milímetros. Com a determinação da distância A que será em pixe ls, corrige-
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se a coordenada da imagem de incidência adicionando-se esse valor segundo
a direção e sentido de HG a partir de G.
Convém lembrar que a correção do ponto de incidência resume-se às
suas coordenadas em x e em z, já que sua coordenada y, mantém-se
inalterada e igual a zero.
Apesar das considerações acima demonstrarem o raciocínio para
correção das coordenadas da incidência, não é, exatamente, assim que o
Sistema Óptico foi programado. É necessário levar em conta que a incidência,
para o arquivo foto, deve acontecer na origem do sistema de coordenadas, ou
seja, as coordenadas do ponto de incidência são (O; O; 0). Essa consideração
provoca uma operação de translação e rotação dos eixos coordenados que
será abordada posteriormente nesta seção.
Para o arquivo filme, produzido com a água em movimento, a distância

T, é variável em função do nível da superfície d'água. Assim, a formulação
desenvolvida para o arquivo foto não pode ser aplicada para correção das
coordenadas do arquivo filme.
No processamento desse arquivo a configuração geométrica leva em
conta que a reta suporte do raio incidente tem uma equação conhecida,
atravessa a origem com um ângulo de 45° e está contida no plano xy, ou seja,
a reta apresenta as equações:

y =-x

(3.4a)

z =O

(3.4b)

Além disso, através da análise da foto de calibragem, o sistema de
coordenadas foi ajustado, isto é, sofreu uma operação de translação e rotação
de forma que o raio incidente e o centro óptico da câmara passam a pertencer
ao mesmo plano vertical, xy.

A configuração geométrica está representada na figura 3.1 5.
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A - Distância de correção na
direção Gl;
B - Distância do eixo Gl;

----0

C - Altura do centro óptico em
relação à tela;
T - Distância entre a superfície
e a tela;
D- Câmara;
E - Centro óptico;
F - Ponto - imagem de
incidência corrigido;
G - Ponto - imagem de
incidência;

~~---- H

H - Ponto - imagem de

-------"-<::----1

reflexão;

. . , _ _ __ __________L _ __ _

J

I - Projeção do centro óptico;

. . .______ K

J - Ponto real;
K - Plano da tela.

Figura 3.15 - Geometria para correção da
distorção de perspectiva para o arquivo filme.

A reta, contida no plano xy, que passa pelo ponto, E (xE; yE; O) e pelo
ponto G (xG; YG; O), tem a seguinte equação:

c

c

y = - X- - Xe+Ye; z= O
B
B

(3.5)

e a interseção (J) da reta (3.5) com a reta (3.4) resulta em:

Cxe - Bye

X - -""-------=-=
J -

C+ B

(3.6)
(3.7)

(3.8)

que são as coordenadas reais do ponto de incidência, J .
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3.3.2 Ajuste do sistema de coordenadas.
Apesar das regulagens através das réguas graduadas da base de
suporte para a câmara, é provável que o feixe incidente e o eixo longitudinal da
imagem capturada pela câmara não estejam perfeitamente alinhados. Os
ajustes possíveis a partir dessas réguas são visuais e, evidentemente, sujeitos
a erros.
Para correção do erro de posicionamento foi introduzido o ajuste do
sistema de coordenadas utilizando a foto de calibragem. O processo envolve a
translação da origem do sistema de coordenadas para o ponto corrigido da
incidência. Envolve, também, a rotação dos eixos x e z, em torno de y, com um
ângulo tal que o plano xy passa a conter o ponto de incidência, o ponto de
reflexão e o centro óptico do sistema.
Inicialmente as posições são calculadas a partir da imagem com a
origem do sistema de coordenadas no canto superior esquerdo da imagem
(figura 3.16 - O). Nesse sistema os pontos de incidência e reflexão têm
coordenadas (x,; y,; z,)o e (xr; Yr; Zr)o respectivamente. A seguir o sistema sofre
uma translação da origem. O ponto de incidência passa a ter as coordenadas

(O; O; O) e o ponto de reflexão as coordenadas (xr; Yr; Zrh (figura 3.12 - T). As
coordenadas da reflexão são calculadas por:

(3.9)

Finalmente, para alinhamento com o eixo longitudinal da imagem, o
sistema é rotacionado e as coordenadas da incidência e reflexão serão (O; O; O)
e (xr; Yr; Zr)R; respectivamente (figura 3.16 - R).
As coordenadas da reflexão são calculadas pela expressão:

(3.1O)

onde, a, é o ângulo de rotação do sistema em torno do eixo y, e é obtido por:

a = are tan [(zro - Z10) I (Xro - X10)]

(3.11)
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Figura 3.16 - Ajustes no sistema de coordenadas.

3.3.3 Relação entre as distâncias em pixels e milímetros.
As distâncias nas imagens são em pixels, os pontos que através de sua
cor formam a imagem. A imagem padrão do Sistema Óptico é formada por uma
matriz de pixels com 240 linhas e 360 colunas representando uma área real,
retangular, de 72 x 48 mm. Nesta situação, a conversão de distância em pixels
para milímetros seria na razão de 5 pixels para 1 milímetro, ou seja, cada pixel
equivalente a 0,2 mm.
Para aplicar a escala padrão (1 I 5) seria necessário que a focagem da
cena ocorresse exatamente sobre um retângulo de 72 x 48 mm. Esta condição,
muitas vezes, é impraticável, seja pela dificuldade em focalizar a medida exata
ou pelo cerceamento da liberdade de se focalizar uma área em função do nível
de oscilação das imagens.
Para se criar uma escala de conversão para uma focagem qualquer,
independente do tamanho real focado, novamente é utilizada a foto de
calibragem.
Após o ajuste de coordenadas, a distância, na imagem, entre o ponto de
incidência e o ponto de reflexão,
tela, T, em milímetros.

ir , em pixels, deverá corresponder à altura da
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y

Assim,
que

a

pode-se

escala

de

escrever
conversão

Raio
incidente

45o 45''

milímetros I pixels, denominada

'

RCÍio
refletido

X

EMP, é:

EMP=~

ir

(3.12)
r

Figura 3.17 -

X

Vista lateral e superior da

incidência para a foto de calibragem.

z

Vista superior

3.4 PROCESSAMENTO DAS IMAGENS.
O processamento das imagens se resume à obtenção das coordenadas,
no sistema corrigido, da incidência e reflexão do feixe laser para o arquivo foto
e para todos os trames do arquivo filme. Essas coordenadas serão usadas no
módulo de processamento geométrico para determinar todos os elementos
atinentes ao Sistema Óptico. Como visto anteriormente, as imagens se
constituem por um fundo neutro e duas regiões claras. Essas regiões,
normalmente compostas por um conjunto concatenado de pixels, tem o seu
centróide determinado e considerado como o ponto de incidência ou reflexão. A
diferenciação entre o fundo e a região iluminada recebe atenção especial e tem
um módulo específico no programa computacional do Sistema Óptico. É onde
se traball1a com as ferramentas de binarização.

3.4.1 Ferramentas de binarização.
As regiões correspondentes às imagens de incidência e reflexão são
obtidas a partir de matrizes binárias. Essas matrizes, constituídas de apenas
duas cores (preto e branco), são o resultado da limiarização das imagens em
256 tons de cinza que constituem os arquivos produzidos na aquisição. Para
proceder a operação de limiarização leva-se em conta um parâmetro, o limiar
de binarização, que diferencia, na imagem, o fundo das regiões iluminadas.
Esse limiar não tem um valor constante, depende de diversos fatores como as
condições de iluminação, área de focagem, cota da tela e zoam da câmara e,
conseqüentemente, precisa ser determinado manualmente para cada arquivo
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que for processado. A primeira ferramenta no auxílio dessa determinação é o
histograma da imagem.
O algoritmo para a elaboração do histograma procede a uma varredura
na matriz da imagem, conta o número de pixels que ocorrem em cada cor da
escala de cinza, acumula os valores e mostra, graficamente, a freqüência de
cada cor. Como as imagens são produzidas com um alto contraste, fica clara a
separação, através do histograma, entre o fundo e as regiões iluminadas.
Dessa forma fica evidente a definição do limiar.
Outras ferramentas implementadas mostram resultados preliminares
para

um

determinado

limiar,

calculam

as

correções,

eventualmente

necessárias, para o limiar escolhido e eliminam pixels isolados.
Com um limiar determinado, a matriz da imagem, proporcionará a
criação da matriz binária, com células modificadas. Toda célula da matriz
original com valor inferior ao limiar passa a ter valor O e as demais valor 1. A
impressão da imagem passa por uma rotina que lê a matriz, imprime um pixel
preto quando encontra um valor O e um pixel branco quando lê um valor 1,
como no exemplo simplificado que aparece na figura 3.18.

Figura 3.18 -A: Imagem em escala de cinza; B: matriz binária; C: Imagem binária.

Na seção de metodologia dessa tese encontra-se um exemplo completo
para operaç_
ão do módulo de binarização, incluindo o histograma típico.

3.4.2 Detecção das regiões.

Após a binarização, a definição do fundo e regiões de incidência e
reflexão estará resolvida e conforme a padronização adotada para a aquisição,
'

à esquerda encontra-se a região de incidência e à direita a região de reflexão.
O primeiro passo para detecção das regiões determina uma varredura
na matriz binária da esquerda para direita e de cima para baixo. Encontrada a
primeira célula com valor 1, esta recebe o valor 2 e a cor verde, a posição
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passará a pertencer à região A ou região de incidência. Prosseguindo-se a
varredura e encontrada a segunda célula com valor 1, desvia-se para uma subrotina que verifica a conectividade, ou seja, as 8 células vizinhas são
pesquisadas e se ao menos uma delas contiver o valor 2, a posição atual
recebe o valor 2 e a cor verde, a posição pertencerá à região A. Na
continuidade, qualquer valor 1 encontrado desvia para a sub-rotina que
pesquisa as células vizinhas e encontrado valor 2, a região A é incrementada.
Pesquisada uma coluna inteira sem qualquer pixel com valor 1 o processo é
interrompido e reinicializado com varreduras entre a primeira e última coluna
com detecção positiva da região A e em sentidos alterados, da esquerda para
direita e de baixo para cima, da direita para esquerda e de cima para baixo e
finalmente da direita para esquerda e de baixo para cima. Dessa forma tornase impossível perder qualquer pixel e sua conexão à região. Procedimento
semelhante é adotado para a região 8 ou região de reflexão. A varredura é
iniciada da direita para a esquerda e de cima para baixo, incrementado a região
de reflexão, atribuindo valor 3 e cor azul a cada pixel conectado à região 8.
Todos os valores O são mantidos e considerados como fundo de imagem. A
utilização de varreduras direcionais evita a pesquisa na região central entre os
pontos de incidência e reflexão, dessa forma, além da economia de
processamento, eventuais distúrbios que ocorrem entre as regiões são
desconsiderados.
Percebe-se, por essa descrição, que o algoritmo não admite a existência
de uma terceira região, anterior à incidência ou posterior à reflexão. Portanto,
os arquivos são produzidos e binarizados no sentido de se evitarem imagens
que não sejam compatíveis com essa configuração. Também, não é admitida a
supressão de uma das regiões, o que pode ocorrer através da escolha de um
limiar inadequado. Eventuais distúrbios que se tornem inevitáveis em função da
captura original das cenas são tratados manualmente através de um software
editor de imagens. São correções de manchas, luminosidades, reflexos
superficiais ou qualquer interferência externa que provoque um erro na
definição das regiões e obtenção das coordenadas. A ocorrência desses erros
é facilmente percebida no decorrer do processamento da imagem, onde se
observa a determinação das regiões e coordenadas quadro a quadro e no
processamento geométrico onde se distinguem coordenadas destoantes.
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Essas correções não devem afetar a distribuição original das imagens de
incidência e reflexão e nos ensaios realizados verificaram-se ocorrências na
ordem de 1 para 1000 trames em alguns arquivos filme.
A figura 3.19 representa um exemplo simplificado do conjunto de
resultados das operações sobre as matrizes da imagem com um limiar na
intensidade 55.
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Figura 3.19 - A: Imagem original; 8: Matriz da imagem original; C: Matriz binária; D: Imagem
binária; E: Matriz das regiõ es.
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3.4.3 Obtenção das coordenadas.

A operação de binarização não implica
a perda das informações acerca do nível de

#I

cinza de cada pixel. Cada posição da matriz

A

binária, que tenha valor 1, tem o nível de cinza
da matriz original preservado e levado em
conta no cálculo das coordenadas dos pontos
de incidência e reflexão.

_ . ,.

As imagens são formadas de acordo

I

com a curvatura da superfície de reflexão. Na
figura 3.20A, a imagem refletida é direita e
igual à imagem incidente, a luz se distribui
igualmente sobre a região. Em 3.208, a
imagem

é

direita

e

ampliada,

existe

intensidade concentrada no centro da região e
esmaecimento na direção das bordas. Na
representação 3.20C, a imagem da reflexão

;},

c

I.

aparece direita e reduzida, continua a haver
intensificação no centro e redução em direção
às bordas. Para o esquema mostrado na figura
3.200 ocorre inversão e redução da imagem e
também percebe-se maior intensidade na
região central. Na situação 3.20E a imagem é
invertida e ampliada e a região central não

I

o

I

deixa de ser privilegiada em termos de
intensidade luminosa.

É comum que a região de maior
intensidade
deslocamento

se
em

apresente
relação

com
ao

.+I

um

/I

centro

j;

geométrico da imagem tornando a projeção

/

assimétrica.
Figura 3.20 - Fonnação das imagens.

E
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Isso se deve à incidência oblíqua sobre a superfície do escoamento e sobre o
plano horizontal da tela de reflexão. Em todas situações, a imagem no ponto de
incidência, não apresenta uma tendência preferencial. Aparentemente, a luz se
distribui regularmente na região, havendo, contudo, um razoável número de
imagens onde aparecem intensificações centrais com bordas atenuadas. Nos
testes realizados, observa-se que a grande maioria das imagens se constitui
por uma região de alta intensidade com redução gradativa de dentro para fora
como se reproduz, de forma ampliada, na figura 3.21A.
Admitindo-se

que

a

região

intensificada seja relativa ao centro do
feixe de luz, é importante levar em conta,
no

cálculo

das

coordenadas,

a

intensidade de cada pixel pertencente à
região da imagem.

Na figura

3.21 8,

mostra-se a definição da região após a
limiarização da imagem. São os pixels

Figura 3.21A - Imagem tlpica

internos, com intensidades superiores ao
limiar
valores

escolhido,
das

que

influenciam

coordenadas

relativas

os
à

reg1ao. Os níveis de cinza, para as
imagens de 8 bits, variam entre os
valores de O (preto) e 255 (branco). Esses
níveis funcionam como "pesos" no cálculo
das coordenadas através de uma média
ponderada.
distribuição

Assim,
de

conforme

intensidades

Figura 3.21B- Detecção da região

a
as

coordenadas x e z que representam a
incidência ou reflexão, se situam na parte
interior da região e com tendência para a
área de pixels mais intensos conforme
aparece na figura 3.21 C.

Figura 3.21 C - Centro da região
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O algoritmo consiste em pesquisar a matriz e aplicar o cálculo da média
ponderada para cada região, conforme as expressões (3.13) e (3.14).
l=n

l=n

LPIXI
x = ....:...
l=:-=-1_
l=n

_

LPIZI

z =-=-1=:-=--l=n
1_

(3.13)

_

LPI

LPI

1=1

1=1

(3.14)

3.5 PROCESSAMENTO GEOMÉTRICO.
Essa etapa corresponde ao processamento relacionado com

a

geometria da incidência e reflexão da luz sobre a superfície do escoamento.
Com o processamento geométrico obtém-se a conformação geométrica do
plano tangente à superfície de reflexão e sua evolução ao longo do tempo.
Na figura 3.22 mostram-se as vistas lateral e superior do sistema de
coordenadas e os pontos de incidência e reflexão.

YA
Vista lateral ------.
' B

X
· Vista superior

X
B

z,
Figura 3.22 - Vista lateral (plano xy) e vista superior (plano xz) do Sistema de Coordenadas
com os pontos de incidência e reflexão.
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A emissão incide em A e a reflexão em B. As coordenadas x e

z do

ponto B são obtidas a partir do ponto imagem da reflexão conforme visto na
seção anterior. Para essas coordenadas não existe correção já que os pontos
se encontram no plano de verdadeira grandeza do sistema. A coordenada y do
ponto B será a cota da tela T. A coordenada x do ponto A é obtida através do
ponto corrigido da imagem da incidência. Sendo o raio incidente uma reta
inclinada em 135° com o eixo x, a coordenada y do ponto A será simétrica à
sua coordenada x. O raio incidente não se desloca transversalmente, assim a
coordenada

z do ponto A será nula. O resumo dessas coordenadas é

apresentado na tabela 3.1

Tabela 3.1 - Resumo das coordenadas dos pontos de incidência (A) e reflexão (8).

Ponto

X

y

z

A

imagem corrigida

·Ax

o

B

imagem

T

imagem

A reta normal à superfície de reflexão é a bissetriz entre os raios
incidente e refletido. No triângulo ABC, representado na figura 3.23 (página
seguinte), o ponto C, contido na reta do raio incidente é posicionado segundo a
relação de distâncias: dAs = dAc· A reta AD, bissetriz entre AB e AC é definida
com a determinação de D que é o ponto médio entre B e C. Os cálculos para
obtenção da reta normal AD estão indicados na tabela 3.2:

Tabela 3.2 - Resumo dos cálculos para definição da reta nonnal à superfície.

Ponto

X

y

z

c

Ax- {[(Bx·Ax)2+ (By-Ay)2 + Bz2] /2}112

• Cx

o

D

(Bx+Cx) /2

(By+Cy) /2

Bz /2
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y
..

c

X
Figura 3.23 - Vista lateral (plano xy) com a reta normal (AO) à superflcie do fluxo.

Outra informação importante são os coeficientes angulares das retas
tangentes às curvas superficiais segundo as direções x e z. Na direção x o
coeficiente é o inverso - simétrico do coeficiente da projeção da reta AO sobre
o plano xy. Na direção z, o coeficiente é o inverso - simétrico do coeficiente da
projeção da reta AO sobre o plano zy.
Tabela 3.3 - Coeficientes angulares das tangentes à superfície nas direções x e z.

Direção

Designação

coef. angular

X

<Xxy

• (Dx- Ax) I (Oy- Ay)

z

<Xzy

• ( Dz - Az) I ( Dy - Ay)

.

A reta normal AO define um plano tangente à superfície do escoamento,
bem como, um par de retas concorrentes, perpendiculares, com interseção em
A, pertencentes ao plano tangente, uma contida no plano xy e outra num plano
paralelo ao plano zy. Com a figura 3.24 mostra-se a reta EF, contida no plano
xy e no plano tangente à superfície de reflexão. EF tem coeficiente angular
igual a axy. Para efeito da visualização do plano tangente e adaptação do seu
movimento à turbulência considera-se o segmento EF como o diâmetro com 20
unidades de comprimento de uma circunferência com centro no ponto A.
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y

Sendo os pontos E e F pertencentes

à circunferência de raio 1O, pode-se
escrever:

X
(3.16)

F

Substituindo em (3.15):

(XA - Xe)

2

+(a.xy XA - Uxy Xe)2- 100 : 0

Figura 3.24 - Reta EF - Tangente à
superfície no plano xy.

(3.17)
Desenvolvendo:

(3.18)
Fazendo:

a= 1 + a.x/

(3.1 9)

b =a 2 XA

(3.20)

c= a xl - 100

(3.21)

e substituindo na expressão (3.18):

a xe2 - b

Xe

+c = O

(3.22)

assim, os pontos E e F terão as coordenadas com os cálculos resumidos na
tabela 3.4.
Tabela 3.4 - Coord enadas dos pontos E e F.

Ponto

X

y

z

E

(- b - (b2 - 4 a c )112 ) I (2 a)

Ay + Uxy (Ex- Ax)

F

(- b + (b2 - 4 a c) 112 ) I (2 a)

Ay + CX.xy (Fx- Ax)

o
o
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Raciocínio similar é aplicado na obtenção das coordenadas da reta GH,
paralela ao plano, zy, com

ZA

=O.
(3.23)

(3.24)

(3.25)
As coordenadas de G e H são:
Tabela 3.5 - Coordenadas dos pontos G e H.

Ponto

X

y

z

G

Ax

Ay + Uzy Gz

-( 1 00 I (1 + a.z/))0 'tl

H

Ax

Ay + Uzy Hz

(100 I (1 + a.z/)) 0' 6

Um ponto de interesse consiste na interseção do plano tangente ou da
reta EF com o eixo Y (ponto lnt1). A partir dessa interseção pode-se calcular as
velocidades instantâneas e a velocidade média de oscilação da superfície
tendo-se os deslocamentos verticais entre medições e os tempos acumulados.
A reta EF, no plano xy, admite a equação:
(3. 26)
A partir dessa equação a interseção do plano tangente à superfície com
o eixo y terá as coordenadas indicadas na tabela 3.5.
Tabela 3.6 - Coordenadas do ponto lnt1.

Ponto

X

y

z

o

Ey - Uxy Ex

o

Os pontos EFGH definem os vértices de um quadrilátero tangente à
superfície de reflexão, porém, para exibição do quadrilátero com arestas
paralelas aos planos coordenados, é necessário calcular os pontos I, J, K e L
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constantes na figura 3.25 e coordenadas com cálculos apresentados na tabela
3.7 .

y

K

Figura 3.25 - Quadrilátero tangente à superfície de reflexão com arestas paralelas aos planos
coordenados.

Tabela 3.7 - Coordenadas dos pontos I, J, K e L.

Ponto

X

y

z

I

Ex

Ey- ( Gy - Hy) I 2

Hz

J

Fx

Fy - ( Gy - Hy) I 2

Hz

K

Ex

Ey + ( Gy - Hy) I 2

Gz

L

Fx

Fy + ( Gy - Hy) I 2

Gz

Para finalizar, o processamento geométrico ca lcula o eixo de rotação do
plano tangente. Esse elemento foi definido como o eixo, em torno do qual, o
plano gira para assumir sua posição atual partindo da horizontal. O eixo é
horizontal, atravessa o ponto A, ponto de incidência do feixe laser. Também, é
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perpendicular à reta normal, e na representação mostrada na figura 3.26 foi
designado como o segmento MN.

y
Reta normal

.-· -.-

.L

Figura 3.26 -Rotação do plano tangente à superfície em torno do eixo MN.

O eixo MN é paralelo ao plano xz, tem a cota do ponto A e seu
coeficiente angular - <XMN - é o inverso-simétrico do coeficiente da projeção da
reta normal sobre o plano xz: a.xz·

(3.27)

Tabela 3.8 - Coordenadas do eixo de rotação do plano tangente à supe1i lcie.

Ponto

y

X

z

M

Ex OU Ax - <Xxz

Gz

Ay

<XMN (Ax - Ex) OU

Gz

N

Fx OU Ax - <Xxz

Hz

Ay

<XMN (Ax - Fx) OU

Hz
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3.6 VISUALIZAÇÃO DO PLANO TANGENTE À SUPERFÍCIE.

A movimentação do quadrilátero tangente é mostrada com sincronia em
relação ao intervalo de filmagem. Pode-se perceber o movimento oscilatório da
superfície, sua evolução no decorrer do tempo, bem como, todas as
coordenadas de interesse para cada trame.
A projeção de um sistema tridimensional sobre um plano bidimensional
(a tela do computador) implica em operações de rotação dos eixos e emprego
de uma escala entre as medidas reais e as distâncias utilizadas na tela (pixels).
Após adequar uma escala a ser empregada nas distâncias, o sistema é
rotacionado segundo uma operação matricial através da equação (2.29). Essa
rotação e escala são variáveis e o usuário pode controlar o ângulo de visão, a
ampliação

ou

redução

dos

elementos

geométricos

numa

janela

de

visualização. A operação dessa etapa será discutida na seção de metodologia
dessa tese.

3. 7 VELOCIDADE DE OSCILAÇÃO SUPERFICIAL - CÁLCULO PRÉVIO.

As sucessivas posições do ponto tnt1 - interseção do plano tangente
com o eixo y - levam a uma distância percorrida verticalmente em determinado
intervalo de tempo. Essa é a estimativa prévia da velocidade de oscilação
vertical e além da velocidade instantânea, pode-se ter o cálculo da velocidade
média absoluta e da velocidade RMS.
Para calcular a velocidade instantânea, uma rotina determina o espaço
vertical percorrido através da diferença entre a posição atual e a posição
anterior do ponto lnt1 e divide a diferença pelo tempo de exposição de cada
quadro do arquivo filme. Para a velocidade média absoluta os espaços
percorridos são considerados em módulo, somados e o resultado é dividido
pelo tempo acumulado. Para a velocidade RMS a rotina emprega a equação
(2.13) com ur nula.
O gráfico da oscilação da velocidade com o tempo é mostrado e os
valores de cada posição apresentam-se em sincronia com a posição do plano
tangente na tela do computador. Também são mostrados os gráficos da
velocidade média absoluta e da velocidade RMS.
No Sistema Óptico a velocidade tem a unidade de metros por segundo.
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3.8 A PROPAGAÇÃO DAS DEFORMAÇÕES.

A ampliação superficial decorrente da turbulência exerce influência sobre
o processo de reaeração e a formulação de um modelo que descreva a
deformação superficial

do escoamento

tem

importância

marcante

no

desenvolvimento desse trabalho.
A cada instante (1/30 de segundo) tem-se uma leitura de posição
constando das coordenadas dos pontos A e B, uma tangente em A, segundo o
plano xy e uma tangente no mesmo ponto, paralela ao plano zy. Essas
informações, de instante para instante, podem ser combinadas entre si de
forma a produzir um modelo contínuo no qual as informações atuais concordem
com as anteriores e as posteriores determinando curvas que representem o
histórico verificado no ponto de medição. Considerando o Princípio da
Ergodicidade, em termos médios, os valores lidos no ponto de medição podem
ser considerados válidos para posições distintas da medição, considerando
também, que o escoamento ensaiado apresenta homogeneidade. Lançando o
histórico medido, segundo uma determinada metodologia, numa região em
torno da medição obtém-se uma superfície deformada. Essa superfície é
gerada com as mesmas características de níveis e inclinações verificadas no
ponto de medição e em termos médios, cada um de seus pontos, apresenta o
mesmo comportamento oscilatório do ponto de medição. Em suma, transferese para os pontos em torno da medição, um comportamento semelhante e
obtém-se uma superfície.
Evidentemente as superfícies geradas não retratam a geometria real
pois não existem leituras simultâneas de vários pontos superficiais, como se
pudesse produzir, a cada instante, uma foto tridimensional dessa superfície.
Trata-se, sim, de superfícies criadas a partir de certas considerações.
As superfícies são produzidas a partir de "falsas-ondas" que atravessam
a medição, possuem uma "crista de onda" com direção e nível definidos pelo
eixo de rotação do plano tangente e inclinação segundo as tangentes nas
direções x e z. A concordância entre as propriedades da crista de onda atual
com a crista anterior e posterior resultam a superfície.
A aplicabilidade desse modelo, os resultados obtidos e sua validação
são apresentados posteriormente nessa e em outras seções desse trabalho e a
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seguir descreve-se a teoria utilizada para a geração das superfícies
deformadas a partir dos dados de leitura.
A superfície em torno do local de medição pode ser representada por
uma função do tipo:

y =f (x; z; t)
O perfil da superfície no plano xy é y

(3.28)

=f (x; t) e a derivada de primeira

ordem no ponto de medição é:

àyl

FY(t) - EY(t)

ax, =

(3.29)

Fx(t) - Ex(t)

O perfil no plano paralelo a zy é y

=f

(z; t) e a derivada de primeira

ordem no ponto de medição é:

àyl
f)z

HY(t) - GY(t)
t

= H X(t) -

(3.30)

GX(t)

Através da aproximação por Diferenças Finitas Regressivas para a
derivada de primeira ordem com relação ao plano xy tem-se:

&yl _ ó.yl = Yt - Yt- 1
ax , - ó.x,
ó.x

(3.31)

Por Diferenças Finitas Progressivas tem-se a seguinte expressão:

&yl =ó.yl = Yt - Yt-1
ax t- 1 ó.x t - 1 ó.x

(3.32)

Somando-se (3.31) e (3.32):

&yl + &yl =
ax , ax ,_ ó.x

Yt - Yt- 1

+

Yt - Yt- 1

1

isolando ó.x:

ó.x =

ó.x

2.ó.y

(3.33)

ôyl ôyl

ax , + ax

t- 1
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De forma similar, em relação ao plano zy tem-se:
/)z

=

2./J.y

(3.34)

ayl

8y +
âz t âz

t- 1

O valor de IJ.y e das derivadas nos tempos t e t - 1 são conhecidos,
assim, pode-se determinar os deslocamentos IJ.x e IJ.z para cada instante.

y
6x

X

...
Figura 3.27 -Perfil da superffcie, no plano xy, entre os tempos t e t- 1.

Para configurar a curva entre t e t-1 lançou-se mão de uma malha de
diferenças finitas e um método numérico iterativo baseado no algoritmo SOR.
Para maior clareza na explanação do conteúdo, a seguir, desenvolve-se
o método em duas dimensões. Na seqüência a abordagem abrange a
aplicação em três dimensões, que foi utilizada no programa computacional do
Sistema Óptico.
Os pontos da curva são calculados para uma malha de diferenças finitas
que discretiza o espaço em subdivi sões fixas, que no caso do Sistema Óptico
são de 1 mm, isto é, IJ.x = 1 mm. Cada ponto tem como propriedades a sua
posição na malha (abscissa), cota y (ordenada) e o coeficiente angular da
tangente à curva no ponto considerado, ou seja, a derivada de primeira ordem.
Os extremos da curva são pontos fixos, pré-calculados, suas propriedades não
se alteram durante o processo de cálculo da curva. No exemplo da figura 3.28
os extremos são os pontos localizados nas abscissas O e 5, suas propriedades
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são calculadas a partir das leituras nos instantes t e t - 1. Para o instante t
terão os valores apresentados na tabela 3.9.

X

Figura 3.28 - Discretização do espaço para definição da curva entre t e t-1.

Tabela 3.9 - Exemplo de cálcu lo das propriedades fixas dos extremos da curva superficial no
instante t.

ày/f)x

Ponto

Ordenada

o

Yt + axt
àyl(Xo -xt)

5

àyl (X •-1- X s )
Yt-1- -ax
t-1

Os

pontos

intermediários

têm

.

: lt
:lt-1

suas

propriedades

calculadas

iterativamente partindo de um valor qualquer. Nesse sistema adotou-se o valor
inicial, O, para a ordenada e para o coeficiente angular. O processo ocorre
recursivamente, com tantas iterações quantas necessárias para que a solução
atinja um nível estável. No programa do Sistema Óptico existem opções para
interrupção do processo iterati vo que estão desde um número fixo de iterações:
8 ou 16, até uma precisão de 1/10, 1/100 ou 1/1000 de milímetro de variação
nos valores calculados de todas as posições de uma iteração para outra.
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Para o cálculo da derivada de primeira ordem na posição i, para i = 2 até

i = n - 1, numa curva com n posições, o processo usa a média ponderada dos
valores vizinhos:

Payl +rayl
ayl
ôx 1-1 ôx lt1
ôx~ =
P+r
Para o cálculo da ordenada, para i

=2

até i

(3.35)

=n -

1, é usada a seguinte

equação:

Yl

para Ax

Y1 --

=1:

Os pesos

p = 2,

P(YI-1 + ayl Ax) + r(YI~1 - ayl Ax)
ôx 1-1
ôx 1+1
P+r

se não,

(3.36)

= ------~~----------~~--

ayl - r ôx
ayl
PY1-1+ 'YYI+1+ Pôx
1-1
1+1
P+r

(3.37)

p e r são atribuídos de acordo com a posição i.

p =1. Se i

=n -

1, então r

Se i = 2, então

=2, se não, r =1. Os pesos foram

inseridos no processo em função de que se trata de uma transferência
gradativa das propriedades dos pontos extremos aos pontos intermediários. A
intensidade dessa transferência deve ser maior nos elementos imediatamente
vizinhos aos extremos para que a curva apresente uma conformação
concordante com as inclinações dos extremos. Um exemplo com os resultados
dessa atribuição e da aplicação do algoritmo é apresentado na seqüência.
A programação do Sistema Óptico utiliza o algoritmo iterativo das
relaxações sucessivas, SOR - Successive Over Relaxation - que introduz o
coeficiente ro. Esse coeficiente, quando, com valor superior a 1 e inferior a 2, é
chamado de coeficiente de sobre-relaxação e faz com que o processo iterativo
atinja resultados finais com um menor número de iterações. Nesse trabalho,
adotou-se ro

= 1,5. Além disso, segundo a metodologia para solução numérica

Gauss - Seidel, o algoritmo usa alguns valores calculados na iteração atual
(iteração

k)

além

dos

valores anteriores

significativamente a velocidade do processo.

(iteração

k-1 ),

aumentando
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Com o uso do algoritmo SOR aplicado à metodologia Gauss - Seidel, a
equação (3.35) passa a ter o seguinte aspecto:

k

k- 1

éJyl = (1- (I)

)

àxl

O)

éJy
f3 -

(

éJyl +

lk

+ y -éJy lk-1)

àx 1- 1

àx 1+1

(3.38)

f3+'Y

àxl

onde, k, é a iteração.

A equação (3. 37) passa a ser:

ro (
y~

= (1 -

(I)

y~-1

)

+

f3Y~-1 + 'YY~:i1 + f3: lk - 'Y: lk )
1- 1

1~1

(3.39)

f3+'Y

O exemplo da figura 3.28 pode ter os seguintes valores iniciais:

Tabela 3.10 - Valores iniciais do processo iterativo.
Posição (i) :

1

2

X

o

1

dy/dx
y

-1
2

o
o

3
2

o
o

4
3

o

o

5

6

4

5
0,5
-1,5

o
o

Os valores das posições 1 e 6 são fixos, representam os extremos da
curva e são repetidos para todas as iterações. Os valores das posições de 2 a
5 são calculados sucessivamente. Nesse exemplo existem 6 posições de
definição da curva, então n = 6. O processo, realizado com 13 iterações,
conduziu aos seguintes resultados:
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Tabela 3.11 - Exemplo de cálculo- Valores do processo iterativo.
Iteração

1
2
3
4
5
6
7
8

9
10
11
12
13

Posição (i):
dy/dx
y
dy/dx
y
dy/dx
y
dy/dx
y
dy/dx
y
dy/dx
y
dy/dx
y
dy/dx
y
dy/dx
y
dy/dx
y
dy/dx
y
dy/dx
y
dy/dx
y

31- -

1
-1,00
2 ,00
-1,00
2 ,00
-1 ,00
2,00
-1,00
2 ,00
-1 ,00
2 ,00
-1,00
2 ,00
-1,00
2,00
-1,00
2 ,00
-1,00
2,00
-1,00
2,00
-1,00
2,00
-1,00
2 ,00
-1,00
2,00

2
-1,00
1,38
-0,88
1,04
-0,91
0,81
-0,74
-0,11
-0,81
0,30
-0,82
0,53
-0,82
0,52
-0,81
0,44
-0,81
0,40
-0,81
0,43
-0,81
0,45
-0,81
0,44
-0,81
0,44

3
-0,75
0,70
-0,70
-0,05
-0,40
-1,80
-0,35
-1,86
-0,44
-1,09
-0,45
-0,89
-0,44
-1,04
-0,43
-1 ,19
-0,44
-1 ,17
-0,44
-1,11
-0,44
-1,11
-0,44
-1,12
-0,44
-1,13

4
-0,56
-0,20
-0,08
-2,45
0,01
-2 ,65
-0,02
-2,27
-0,08
-1,71
-0,08
-1,76
-0,06
-1,97
-0,06
-2,00
-0,06
-1,95
-0,06
-1,92
-0,06
-1,93
-0,06
-1,94
-0,06
-1,94

5
0,22
-2,38
0,35
-2,32
0,33
-2,21
0,32
-2,03
0, 30
-1 ,85
0,31
-1,99
0,31
-2,03
0, 31
-2,01
0,31
-2,00
0,31
-1,99
0,31
-2,00
0,31
-2,00
0, 31
-2,00

6
0,50
-1,50
0,50
-1,50
0,50
-1,50
0,50
-1 ,50
0,50
-1,50
0,50
-1,50
0,50
-1,50
0,50
-1,50
0,50
-1,50
0,50
-1,50
0,50
-1,50
0,50
-1,50
0,50
-1,50

Ev olução do processo numérico
- - Inicial

a

2 · : =-------------------------------------------~

lter. 1
lter. 2

· - lter. 3
-oo- lter. 4
- - uer. 5
· +- ller. 6
-

lter.7
lter. 8

-1 ~--------~~~~~--------~--------~~1

·2

t--------'-....=..::~::::::::-~--::::::::::=::~~

~ +-------~--------~------~--------~------~

2

4

3

5

Posição

Figura 3.29 -Gráfico da evolução do processo numérico.

6

lter. 9
lter. 10
lter. 11
lter. 12
lter. 13

~----~
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A tabela 3.11 e a figura 3.29 podem ser examinadas, mais
detalhadamente, através do arquivo IterSOR2D.xls - planilha Excel encontrado no diretório "Extras" do CD ROM anexo.

No Sistema Óptico a aplicação acontece em três dimensões. As curvas
superficiais são definidas de modo semelhante ao processo em duas
dimensões, porém, ocorre simultaneamente nas direções x e z, calculando a
cota y em cada nó de uma malha de diferenças finitas.

3.8.1

A malha de diferenças finitas no sistema tridimensional de
propagação de deformações.
Uma malha de diferenças finitas, com 6400 células (80x80) de 1x1 mm

cada e 6561 nós, discretiza a superfície livre do escoamento. Dessa malha,
devido às condições na fronteira, apenas a região central com 20 x 20 células,
que se encontra em torno do ponto de medição próximo à posição x

= Oe z =

O, é aproveitada nos resultados.
( i; j)

( i; j)

=(O; O)

= (30; 30)

região de resultados

( i; j)

( i; j)

( i; j)

= (80; O)

~

= (O ; 80)

( i; j) = (50; 30)

= (30; 50)

X

z

( i; j) = (50; 5 0)
( i; j)

= (80; 80)

Figura 3.30 - Malha 20 de diferenças finitas.
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Cada nó da malha superficial representa uma posição discreta para
cálculo. Assim como as posições vistas em 20, os nós na malha, tem as
propriedades de coordenadas x e z , cota y e coeficientes angulares das
curvas nas direções x e z. Essas propriedades podem ter seus valores fixos,
decorrentes das leituras, ou
valores

pelo

calculados

processo iterativo. Cada nó
corresponde a uma variável

Variável indexada (anay) dos nós da malha
de dife•·enças finitas - SUPERF (N, i; j; k)

índice com valor O, indica nó

Índices:
• N: Número do quadro do arquivo filme~
• i: Posição do nó segundo a direção xvalor de Oa 80~
• j: Posição do nó segundo a direção z valor de Oa 80;
• k: índice de referência
• k = O:
• SUPERF(N, i, j, O) = O ~ nó travado~
• SUPERF(N, i, j, O) = 1 ~ nó livre~
• k = 1:
• SUPERF(N, i, j, 1) = cota y;

travado,

•

k = 2:

•

• SUPERF(N, i, j, 2) = coeficiente
angular da reta tangente na direção x.
k = 3:
• SUPERF(N, i, j, 3) = coeficiente
angu lar da reta tangente na direção z.

indexada.

Essa

variável

contém as propriedades de
cada nó atribuindo índices
para referência e um desses
índices relaciona-se com a
liberdade

de

propriedades.

com

alteração
Assim,

de
esse

propriedades

fixas, quando a variável tem
valor O. A variável com valor
1,

indica nó livre e suas

propriedades
alteração

no

sofrerão
decorrer

do

processo iterativo.

3.8.2 Condições iniciais.
As condições iniciais de cálculo abrangem a definição dos nós com
propriedades fixas e seus valores e os nós livres que terão, a princípio, o valor

O para cada uma de suas propriedades.
Os nós de fronteira da malha terão propriedades fixas com valores iguais
a zero. Também terão propriedades fixas os nós relativos às cristas de onda e
va lores designados a partir das respectivas leituras.
Na figura 3.31 representa-se um exemplo do lançamento das cristas
sobre a malha.
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crista t

I_

I

1
J

r~

I

,
,

p

1
J

kv

y
V

/

I

J

I

7

-

/

J

~-

'f_

.,
I

1

z

A

/

I

J.

v

X

vI ,

crista t - 1

Figura 3.31 -Lançamento das cristas de onda sobre os nós da malha DF.

Cada aresta de célula, que é cortada pelas cristas, tem seus nós
travados e com propriedades definidas pelas respectivas cristas.
Embora possam ser lançados um número ímpar qualquer de cristas,
usualmente, serão lançados 3 eixos de crista, correspondentes ao instante
atual (t), instante anterior (t - 1) e instante posterior (t + 1). A crista do instante t
é lançada sobre o ponto de medição no instante t (ponto A). A crista do instante
t + 1 é lançada numa posição antecedente, com um deslocamento

~p

em

relação ao seu ponto de origem sobre o eixo P e a cri sta do instante t - 1 é
lançada numa posição posterior deslocada do respectivo

~P

em relação à sua

origem.
As cri stas são tratadas através de sua equação normal. Para o
posicionamento de cada crista é necessário definir o seu eixo normal, eixo P, o
ângulo desse eixo com o eixo x, ângulo up, o deslocamento
distância que o eixo se desloca em cada intervalo de tempo

~t

~P

que é a

na direção de P

e a origem sobre o eixo P, Op.
Na figura 3.32 mostram-se as sucessivas posições de uma crista obtida
em um instante t e os elementos geométricos envolvidos no cálculo.
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crista t no instante t - 1
crista t no instante t
crista t no instante t + 1

~

p -==t=~t+:=i=+--14-+--4-1~- x
--.-~-~~~~~~~++-- aP
'+---+-*--+--

Op

origem da crista t sobre o eixo P
--~~~~~~._~~-+--

Figura 3.32- Posição da crista t nos instantes t - 1, te t +1.

O ângulo a.p é obtido pela expressão:

a.p = arctan ( a.xz )

onde

<X.xz

(3.40)

é o coeficiente angular da projeção sobre o plano xz da reta normal

ao plano tangente à superfície livre (ver expressão 3.27).
A equação da crista de onda tem a forma:

P = x cos a.p + y sen

ap

(3.41)

onde P é a distância da origem à crista e para o instante t é dado pela
expressão:

Pt = Ax COS <lp

(3.42)

3 Fundamentação Teórica

86

No instante t + 1 a distância P será:

Pt + 1 = Ax c os ap + ~p

(3.43)

No instante t - 1 a distância P será:

Pt - 1 = Ax cos ap- ~P

(3.44)

O deslocamento ~P é calculado por um processo semelhante ao
descrito a partir da expressão 3.29.
Estima-se o deslocamento utilizando-se a direção do eixo P, a tangente

à crista atual no plano vertical que contém o eixo P - plano yP - a projeção da
tangente à crista anterior sobre esse plano e as cotas y das cristas.

y

LP
6y -

Figura 3.33 - Deslocamento óP sobre o eixo P.

(3.45)
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Estabelecidas as definições da crista t nos instantes t - 1, t e t + 1, elas
serão lançadas sobre a malha de diferenças finitas em conjunto com as cristas
das leituras anterior e posterior conforme disposto na figura 3.32.

3.8.3 Processo numérico - Geração da superfície deformada.
Os nós com propriedades livres
terão

seus

valores

calculados,

iterativamente, a partir dos dados dos

r~ X

quatro nós vizinhos. Para um nó (i; j), os

z

elementos de cálculo serão os nós (i -

(i -1;j)
(i -1 ; j -1)

1; j), (i; j+1 ), (i+1; j) e (i; j -1 ). Para a

~)

(i;j -1)

malha de 80 por 80 células, o processo

(i -1; j+1)

(i; j+1)

('~

é conduzido do nó ( 1, 1) até o nó
(i+1 ; j+1)

(i+1; j -1)

(79, 79). Os nós das bordas e os nós
das cristas são "travados" e não terão

(i+1; j)

seus valores atualizados.
A derivada primeira da curva
superficial segundo a direção x no nó
Figura 3.34 - Nó (i ; j) e elementos vizinhos.

(i; j) é calculada pela média ponderada
dos valores dos quatro vizinhos.

ôyl = ( pôyl

0x I,J

0x I,J- 1

Os pesos

p, y,

+yàyl

0x I,J+1

+cràyl

0x 1- 1,)

+uàyl

0x 1 ~1,)

)/(p+y+cr+u)

(3.46)

creu recebem o valor 1 se pertencerem a um nó livre e o

valor 2 se pertencerem a um nó travado.
De forma análoga, para a direção z, o cálculo é conduzido pela
expressão:

àyl

=(

Oz (I,J)
A cota

p àyl
ÔZ

Y(l;j)

+ 'Y ôyl
(I,J- 1)

Oz (I,J+1)

+ cr âyl
Oz

+ uâyl
(1- 1,))

Oz (1~1,J)

do nó (i; j) é obtida pela expressão:

) /(J3 + 'Y + cr + u)

(3 .47)
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PYu.Hl + PAx

Y(I,Jl

ôyl

= _ _ ___ÔX I,J- 1

+ yy 11,1•11

-

yAx

ôyl

ÔX

+ cry 11_1,11 + crllz
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ôyl

f)z

1,)>1 _ _ __ __
----"!_ _ __ _ _____,:..____

+ uy 11 •1,11

i-1,)
_..:.:__

_

-

uAz

_ __

ôyl

Oz -'-'-"'-.
1>1,)

_

P+y+cr+u

(3.48)
Com os critérios de parada, já mencionados anteriormente, o processo
foi adaptado para ser executado através do algoritmo SOR - Gauss - Seidel e
as equações adaptadas apresentam a seguinte configuração.
Para a derivada segundo a direção x:

k
àyl

axl.,J

k-1

= (1 -

(J) (

+

ro } àyl

ax..I,J

lk-1
lk
lk-1
k
J3 ày
+ y ày
+ (J ày
+ u ày
}
àx l1:1 -1 àx i;J+1
àx 1-1;1
àx 1+1,1
f3+y+a+u

(3.49)

Para a derivada segundo a direção z:

-àylk = (1- (J)

1

(J)

(

f3 àylk

+ y àylk-1 + (J àylk

+ u àylk-1 }

àylk- + - - àz
l;j-1 àz 1;)+1
àz l-1;j
àz---"111,j
--'-------"------'-----àz l;j
f3 + y + O' + u

} -

àz i;j

(3.50)

Para a cota y:

Jly~J-1

YY~j.\-

cry~1;J

uy~.~~J

+ J3ill< à ylk +
yl1x ày,k-1 +
+ cróz. àylk +
- u & ày,k-1
k
k-1
é)x l;j-1
é)x i;jt1
az i-1;j
àz it 1;j
y 1.1. = (1 - ro)y 1.1 + ro ------"--------'.!----------"---------~
,
,
13+r+cr+u

(3.51)

Adotando-se ro

=1,5 e sendo L1x =11z =1, tem-se:

k
()y k
k-1 ()y ,k-1
k
()y lk
k-1 ày ,k-1
k-1
P(YI:J-1+ ) + y(yi:J•1 - )+cr(y,_1;J+ )+u(yi•1.J - )
Yl·j
ÔX
l
l·j-1
ÔX
I·J
•1
àz
1
-1·)
àz
1+1'
)
k
y 1. =- -'-+3
'
.
'
.
·1
2
2(J3+y+cr+u)

(3.52)
Como mencionado anteriormente, em termos de resultados, somente as
400 células centrais da malha são consideradas. Essa região,

após
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comparações com outras opções, foi considerada como suficientemente
representativa e com uma distância adequada das bordas da malha para que a
condição fixa de propriedades nulas, nas bordas, não exercesse influência
sensível sobre os resultados da região central, em torno do eixo y.
Para análise do desempenho do método e do efeito produzido sobre a
malha, incluiu-se, aqui, um exemplo da aplicação em 3D com os resultados
gráficos de 16 iterações para a malha central de 400 células. O exemplo
apresenta uma única crista na região visível da malha e os nós fixos, relativos a
essa crista, acompanham, aproximadamente, a direção do eixo z. Os gráficos
3D foram extraídos do programa computacional do Sistema Óptico com um
código modificado para interrupção do processo iterativo e captura da janela
gráfica em cada iteração. Essa interrupção não é disponível na versão final do
programa, já que o interesse, para o Sistema Óptico, se encontra, apenas, na
malha final de cada instante. Entretanto, é possível a visualização ininterrupta
do processo gráfico assim como os valores numéricos para as cotas finais de
cada nó, que podem ser verificados nas planilhas de resultados do programa
computacional. Essas etapas são abordadas na seção de metodologia dessa
tese.

y

y

../

f cnst;-]

X

X

Figura 3.35.A - Iteração 1

Figura 3.35.8 - Iteração 2
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y

Figura 3.35.C- Iteração 3

Figura 3.35.0- Iteração 4

Figura 3.35.E - Iteração 5

Figura 3.35.F - Iteração 6

y

Figura 3.35.G - Iteração 7

y

Fig ura 3.35.H - Iteração 8
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Figura 3.35.1 - Iteração 9
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y

Figura 3.35.J - Iteração 10

y

Figura 3.35.K - Iteração 11

Figura 3.35.L - Iteração 12

y

Figura 3.35.M - Iteração 13

Figura 3.35.N - Iteração 14
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y

Figura 3.35.0 - Iteração 15

Figura 3.35.P - Iteração 16

3.9 VELOCIDADE VERTICAL - CÁLCULOS ALTERNATIVOS.

3.9.1 Interseção do eixo y com a superfície propagada.
O cálculo prévio da velocidade de oscilação vertical da superfície livre
considerou a interseção do plano tangente à superfície com o eixo y para
determinar o espaço percorrido em cada intervalo de tempo.
Para oscilações superficiais de pequena amplitude (±1 mm) esse método
apresenta resultados médios satisfatórios, porém, com o aumento da amplitude
e dos ângulos de inclinação, aumenta o erro no espaço percorrido em virtude
da diferença entre a interseção do plano com o eixo e a interseção real da
superfície com o eixo. Para uma melhor aproximação do ponto real de
interseção tem-se a alternativa de se utilizar a superfície propagada ao invés
do plano tangente.

y

Interseção- superfíc ie
Interseção - plano tangente /
Curva propagada
Figura 3.36 - Interseção da superficie propagada com o eixo y.
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Pela análise dos resultados obtidos nos diversos ensaios, percebe-se
que os métodos apresentam maiores diferenças nas oscilações acima de 1mm
e com inclinações mais acentuadas mas, no entanto, apresentam o mesmo
comportamento, desenvolvendo respostas paralelas em termos da velocidade
média.
A interseção da superfície propagada com o eixo y é a cota final, obtida
no processo numérico da propagação, para o nó central da malha,
correspondente à posição i

=40, j =40.

3.9.2 Interpolação de posições intermediárias.
Ambos os métodos anteriores, para o cálculo da velocidade, consideram
um espaço entre duas posições e dividem esse espaço pelo tempo decorrido.
Para o nível de medida, uma posição a cada 1/30 de segundo, nos
escoamentos mais velozes,

ocorrem distâncias consideráveis entre as

posições e é comum a alternância entre cotas positivas e negativas
provocando bruscas alterações no vetor velocidade e negligenciando a inércia
do movimento.
A representação da oscilação, medida num único eixo vertical, pode ser
semelhante ao o que é plotado no gráfico da figura 3.37 ond e foram lançados
os níveis da superfície em cada instante.
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-- ........ ...... / /
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Figura 3.37 - Gráfico de um exemplo de oscilação superficial no eixo y.

No gráfico da figura 3.37 os pontos indicam "saltos" de posição para
posição que, em muitos casos, incorrem em perdas de informação.
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Porém, existem outro dado, além do nível ou cota y, que pode ser
utilizado na descrição gráfica da oscilação superficial: a tangente à superfície.
Um perfil da oscilação para o eixo y com as posições em cada instante e
as respectivas tangentes é representando na figura 3.38.
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Figura 3.38 - Perfil de oscilação com as tangentes à superfície.

Com um método similar ao utilizado para a geração das superfícies
deformadas, utilizando-se as equações (3.35) e (3.37) em 20, adaptadas para
a variação no tempo; pode-se estimar o comportamento oscilatório da
superfície interpelando pontos intermediários.

O perfil

passa a ter a

configuração mostrada na figura 3.39.

-3 ~~--~~--~~--~~--~~--~~--~~--~~
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Figura 3.39 - Interpol ação de posições intennediárias no perfil de oscilação.
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Entre cada posição medida podem ser interpolados um número qualquer
de pontos. No Sistema Óptico são interpoladas 9 posições intermediárias,
perfazendo 1O espaços. Dividindo-se por 1O o tempo de exposição de cada
trame do arquivo filme ocorre um intervalo de aproximadamente2 1/300 de
segundo entre cada posição interpolada. Dessa forma, as velocidades são
calculadas com os espaços percorridos entre cada ponto interpolado dividido
por esse intervalo de tempo.

(3.53)

Note-se que o perfil na figura 3.39 é uma representação da oscilação da
superficie ocorrida no eixo y no decorrer do tempo. Os deslocamentos no
eixo horizontal são, portanto, intervalos de tempo, L\t .
A geração das superfícies deformadas (item 3.8) tem a mesma fílosofí a.
Representam a oscilação superficial no eixo y em 3 instantes (3 cristas de
onda) e os deslocamentos horizontais, agora em distâncias, L\x, Az ou L\P ,
entre os instantes, são estimados. Analogamente, pode-se "separar" 3
posições contíguas da figura 3.38 e definir um perfíl superficial, como
exemplo, para os instantes 4, 5 e 6, para os instantes 5, 6 e 7 ou para os
instantes 6, 7 e 8 e etc.
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Os filmes &1o produzidos com uma taxa de 30,303 quadros por segundo. No caso da interpolação, o
intervalo de tempo entre os pontos iJ1tennediários passa a ter uma duração de 3,3 mil isegundos.
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Velocidade - Interseção com a supertrcie livre.
Velocidade - Interpolação

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 11 12 13 14 15 16

Figura 3.40 -Gráfico- Velocidade x Tempo

Na figura 3.40 mostra-se, com dados extraídos do programa do Sistema
Óptico, a variação da velocidade no decorrer do tempo ocorrida no eixo y de
um escoamento ensaiado.
Com esse tipo de gráfico é possível estabelecer a comparação de
resultados entre os valores para a velocidade, calculados, através da
interseção com a superfície deformada e através da interpolação de posições.
Essa comparação pode ser realizada de forma dinâmica no programa
computacional, observando o gráfico e valores numéricos, simultaneamente,
para toda a série de resultados, inclusive os das velocidades médias. Em
termos de velocidade média ocorre um significativo aumento do módulo no
cálculo por interpolação, porém, de escoamento para escoamento, é mantida
uma certa proporcionalidade diferencial entre os módulos, como poderá ser
visto na seção de experimentos e resultados dessa tese.

3.10 O DIVERGENTE DA V ELOCIDADE VERTICAL.
Considerando o contexto investigatório dessa pesquisa que envolve
mensuração, mas também, procura estabelecer vínculos entre as grandezas
medidas e o fenômeno da reaeração, não se poderia abrir mão de obter o
maior número de informações, que isoladamente ou em conjunto, possam
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proporcionar embasamento na formulação de hipóteses.

Uma dessas

hipóteses está na caracterização do movimento turbulento superficial através
do divergente da velocidade vertical

avy

tay.

O valor do divergente é calculado através de uma aproximação:

(3.54)

onde

11.vy

=Vy(i)- Vy(i·1), e 11.y =Yi -

Y!i·1),

com valores de velocidades e cotas

calculadas pelo sistema de interpolações visto no item 3.9.2.

Tabela 3.12- Exemplo de cálculo

o

Pos.

1
4,83
1,00
2,97

3,83

iY
dy
vy
dvy
dvy/dy

2
5,09
0,26
0,77
-2,20
-1,71

3
4,20
-0,89
-2,63
-3,40
0,77

4
2,37
-1,83
-5,44
-2,80
0,31

5
0,00
-2,37
-7,05
-1,61
0,14

6
-2,40
-2,40
-7,14
-0,08
0,01

7
-4,25
-1,84
-5,48
1,66
-0,18

8
-4,82
·0,57
-1,70
3,78
-1,32

9
-4,78
0,04
0,13
1,83
8,55

10
-4,48
0,30
0,89
0,77
0,51

10
8
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6
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Figura 3.41 - Gráficos: y,

...----='

~

111
......... vy- mmls - escala

11100
dvy/dy - 1/s - escala

11500

8

10

Vy, av~Jay .

A tabela 3. 12 e a figura 3.41 podem ser examinadas, ma1s
detalhadamente, através do arquivo dvy dy.xls - planilha Excel encontrado no diretório "Extras" do CD ROM anexo.
'-
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3.11 O HISTOGRAMA DAS VELOCIDADES.

O histograma das velocidades verticais

I !
I

foi outro instrumento incluído na programação

J

I

7,1%

~I I

como ferramenta de análise. Nesse gráfico

1- I I

existe uma divisão de classes baseada em

I_

f

intervalos de variação da velocidade. Na etapa

II II II

de interpolação de posições e cálculo de
velocidades, são contadas as ocorrências de

I I
1
I -1=-1 i
I

I I I

velocidades para cada classe e estas são
organizadas segundo um histograma para

I I I
I I
- _J
I I
I
I l I

análise das freqüências no escoamento.
Figura 3.42 - Histograma
de velocidades

d-

I
i

f

3.12 O PERFIL DE VELOCIDADES.

-

I

A distribuição de velocidades, no intervalo de amplitude de oscilação
superficial, é mostrada através de vetores, com direção, sentido, comprimento
I

I

I

II

I

e ponto de aplicação relacionados com os
valores

calculados

nas

interpolações.

Obtêm-se a possibilidade de uma análise
visual

para

distúrbios,

verificação

de

inconsistências,

eventuais
validações,

confirmações ou interpretações. Para cada
velocidade, calculada na interpolação de
posições, desenha-se um vetor horizontal
no gráfico de distribuição de forma a criar,
no

final

do

processo,

um

perfil

de

velocidades que descreve, de forma geral, a
abrangência atingida pelo escoamento, em
termos de velocidades e oscilação
Figura 3.43 - Perfil de velocidades
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3.13 A AMPLIAÇÃO SUPERFICIAL.

A malha central representante da superfície deformada é composta por
400 células que projetadas sobre o plano xz correspondem a um quadrado de
20 mm de lado. Assim, a área projetada da malha é de 400 mm 2 . A ampliação
superficial será dada pela fórmula:

- Ao
A sAp

(3.55)

onde Ap é a área projetada e Ao é a área deformada.
Invariavelmente a ampliação será maior que 1, já que Ao > Ap. O cálculo
da área deformada ocorre através da soma das áreas individuais de cada
célula da malha de resultados.
Comumente, os 4 vértices de
(i; j)

cada

A1

célula

não

são

coplanares, assim, cada célula
A2

(i+1;j)

tem sua área calculada através

I
I
I

triângulos

I
I

diagonal.

da soma das áreas dos dois

divisão

da

que

resultam

célula

na

da
sua

superficial.

Os vértices das células têm coordenadas conhecidas: x e z pelo
posicionamento na malha e y através do processo numérico. Para cada
triângulo é determinado o vetor normal através das equações (2.34a), (2.34b) e
(2 .34c) e com a equação (2.36) obtêm-se a área.

3.14 O VOLUM E DESLOCADO NO INTERVALO DE TEMPO - VAZÃO DE
DESLOCAMENTO.

O conjunto de superfícies geradas no programa computacional do
Sistema Óptico tem como premissa equivaler às superfícies de um fluxo real.
Sua validação estará, basicamente,

apoiada nos resultados empíricos,
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contudo,

é necessário verificar seu enquadramento em determinadas

condições físicas .
Uma condição básica é o atendimento ao Princípio da Continuidade. Ou
seja, estabelecido um volume de controle, para um determinado intervalo de
tempo, o somatório dos volumes que entraram no controle tem que ser igual ao
somatório dos volumes que saíram mais a variação do volume em relação ao
início da contagem de tempo. Em outras palavras, a vazão que entra no
controle é igual à vazão que sai mais o volume armazenado no intervalo de
tempo e para o caso do escoamento permanente que se ensaia nessa
pesquisa a somatória desses valores deve tender a zero.
Considerando um volume de controle em torno da malha de diferenças
finitas, é possível calcular o volume associado a uma determinada superfície
através dos elementos prismáticos resultantes da projeção das células da
malha sobre o plano xz. Para cada superfície, calcula-se o volume associado e
entre uma superfície e outra é calculada a diferença entre os volumes,
definindo-se um deslocamento que dividido pelo intervalo de tempo resulta
numa vazão. Podem ocorrer deslocamentos positivos, quando o volume
relativo à superfície atual é superior ao da superfície anterior e deslocamentos
negativos quando o volume atual é inferior ao anterior. Excepcionalmente,
também podem ocorrer deslocamentos nulos. Um deslocamento positivo indica
que a vazão de entrada, no volume de controle, foi superior à vazão de saída
Um deslocamento negativo implica no contrário. Numa mesma superfície, em
cada uma de suas células, podem acontecer deslocamentos positivos,
negativos e nulos e o somatório das ocorrências, de cada uma das células,
determina a situação final, em cada instante, do volume controlado. Como
resultados

esperados,

deverão

ocorrer

alternâncias

aleatórias

entre

deslocamentos positivos e negativos, mas ao longo de um intervalo de tempo
suficientemente representativo, o somatório deverá ser nulo ou muito pequeno
em relação aos volumes deslocados individualmente para cada superfície.
O ponto que merece análise é a intensidade média com a qual os
deslocamentos acontecem. Essa "intensidade média" é a vazão, obtida pelo
volume deslocado dividido pelo intervalo de tempo. Nesse caso também
existem vazões positivas, negativas ou nulas. Pode-se estabelecer uma vazão
média absoluta, que represente a intensidade do deslocamento, utilizando-se o

1o1
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módulo do volume deslocado dividido pelo intervalo de tempo em cada quadro.
Esse cálculo conduz a um parâmetro que foi denominado de "Vazão de
Deslocamento".
Esta intensidade de deslocamento ou vazão média é influenciada pela
velocidade com que a superfície oscila, pela amplitude dessa oscilação e pelo
seu nível de deformação. Estes são elementos de interferência no processo de
reaeração, o que, intuitivamente, sugere a hipótese do relacionamento da
vazão de deslocamento com a reaeração. Além do mais, vem em mente, a
relação natural entre área e velocidade que compõe a vazão. Não obstante, os
procedimentos pré-definidos na elaboração de uma correlação entre a
turbulência superficial e o fenômeno da reaeração através da velocidade
vertical e a ampliação superficial, nessa pesquisa, o envolvimento da vazão
média absoluta com o fenômeno da reaeração é investigado. Os resultados
são apresentados independentemente de se adequarem ou não a essa
hipótese.

3.14.1 Cálculo dos volumes deslocados.

Inicialmente procede-se ao cálculo do volume entre a malha de
diferenças finitas, representante da superfície deformada, e o plano xz.
Analogamente

ao cálculo

da área

superficial

os

volumes

são

determinados pelo somatório dos volumes das células da malha propagada
que são divididas na diagonal e projetadas verticalmente sobre o plano xz,
formando sólidos geométricos prismáticos, pirâmides de base triangular ou
prismas truncados. O volume relativo a cada célula será a soma dos volumes
dos 2 sólidos formados na sua divisão.
Os sólidos geométricos, com arestas verticais localizadas em 3 nós de
cada célula da malha superficial, uma base horizontal coincidente com o plano
xz, e uma face oposta coincidente com a malha superficial, poderão apresentar
3 configurações distintas para cálculo de volume, como aparecem na figura
3.45. Podem ocorrer: (a) tronco de prisma de base triangular; (b) prisma
truncado com base quadrangular e (c) pirâmide de base triangular. Note-se que
a situação (a) pode se apresentar voltada para baixo e nesse caso o volume
estará abaixo do plano xz. As situações (b) e (c) são idênticas, porém,
apresentam-se invertidas em relação ao plano xz.
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Na representação da figura 3.45 os volumes destacados são positivos,

xz , os volumes
ocupam o espaço abaixo do plano xz e são negativos.
ocupam o espaço acima do plano

y

com arestas tracejadas

v
(b)

(c)

(O; y; 1)1

Figura 3.45 - Configurações dos elementos volumétricos. (a): 3 nós com cotas positivas; (b): 2
nós com cotas positivas; (c): 1 nó com cota positiva.

As células possuem uma base quadrangular de lado igual a 1 mm. Com
a divisão na diagonal, os vértices dos sólidos geométricos resultantes terão as
coordenadas indicadas na figura 3.45.
Na situação (a) as 3 cotas y têm o mesmo sinal e o volume, com o sinal
das cotas, é calculado pela expressão:

(3.56)

como B, a área da base, é 1/ 2:

(3.57)
Na situação (b) duas cotas y têm o mesmo sinal e uma tem sinal
contrário. A célula possui um volume dividido numa parte positiva e numa parte
negativa. O volume da parte relativa às duas cotas de mesmo sinal recebe a
designação V 1 e o volume relativo à cota de sinal contrário recebe a
designação V2 . Os volumes são calculados através do seguinte fluxograma:
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X1 = X1; X2 = X2; X3 = X3
y1 = IY11; y2 = IY21; y3 = IY31
Z1 = 1z11; z2 = 1z21; Z3 = 1z31

Y1>= O
Y2 <O
Y3 >=O

x1 = x1; X2 = XJ; x3 = x2
y1 = IY11; y 2 = IY31; y3 = IY21
Z1 = 1z11; Z2 = 1z31; Z3 = 1z21

N

Y1 < O
Y2 >=O
Y3 >=O

X1 = XJ; X2 = X2; ~ = X1
y1 = IY3I; y2 = IY21; y3 = IY11
Z1 = 1z31; Z2 = 1z21; Z3 = 1z11

(3.58)

(3.59)

Figura 3.46 - Fluxograma de cálculo dos volumes relativos à malha superficial.

A situação (c) corresponde à inversão da situação (b). Também existem
duas cotas y de mesmo sinal e uma de sinal contrário. O fluxograma acima
pode ser aplicado alterando, nos campos de decisão, os sinais">=" por"<" e os
sinais"<" por">=".
Os volumes calculados, até agora, são relativos ao plano xy para cada
superfície. Todavia, o interesse do Sistema Óptico está no deslocamento de
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volumes e para isso eles são comparados de superfície para superfície. Assim,
o volume relativo à superfície "n" é comparado com o volume relativo à
superfície "n - 1" resultado numa variação de volume !J.V. Como já visto
anteriormente, pode ocorrer uma entrada, no volume de controle, superior à
saída, uma entrada inferior à saída e até mesmo uma variação nula,
lembrando, ainda, que podem ocorrer regiões dentro de um mesmo par de
superfícies com variações positivas, negativas e nulas. Considerando todas as
possibilidades, as comparações são feitas de célula a célula e o resultado final
é obtido pelo somatório dos valores individuais. Para uma célula localizada na
posição (i; j), nas superfícies n e n - 1, a variação de volume será:

AV"l ;j = V"l;j - vn-1
l;j

(3.60)

0

somado-se os valores de 11V1~ maiores que O:
1=20;J=2 0

!J.V~ = LI1V.ji11V.~

>o

(3.61)

L !J.V.ji!J.V.~ <o

(3.62)

1=1:J=1

somado-se os valores de !J.V1~ menores que O:

!J.V~

1=20;j=2 0

=

1=1:1=1

a variação de volume final será:

!J.V" = !J.V"I + !J.V"-

(3.62)

Os volumes positivos e negativos são calcu lados separadamente para
fornecer dados para o gráfico de volumes e vazões apresentado na seção de
resultados do programa computacional.
A intensidade com que a variação acontece pode ser medida pela
variação de volume dividida pelo intervalo de tempo, resultando numa vazão.

Q"

= !J.V"
!J.t

(3.63)
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Para se obter uma avaliação da intensidade média com a qual os
volumes se deslocam, usou-se a média ar!tmética dos módulos das vazões:

l=n
1

Q

=

:LI0 1
--=-1=_:_
1 -

n

-

(3.64)

Como pode ser visto, na seção de resultados dessa tese, o cálculo da
vazão de deslocamento média absoluta apresentou valores dentro da
expectativa de compatibilidade com os níveis de velocidade e deformação
verificados em todos os ensaios executados. Nesse trabalho a vazão de
deslocamento tem unidade de medida em litros por minuto e os valores
calculados referem-se ao volume de controle com área de projeção sobre o
plano xz de 400 mm 2 .

3.15 A DECLIVIDADE MÉDIA.
A declividade do plano tangente à superfície, segundo as direções x e z,
com a horizontal é um dado obtido primariamente no Sistema Óptico e seu
valor médio absoluto deve variar de acordo com a intensidade da deformação
superficial. Para efeito de verificações e análise da compatibilidade das
medições com os demais parâmetros, foi incluído o cálculo do valor médio
absoluto da declividade através do somatório dos módulos das declividades
dividido pelo número de amostras. Essas declividades são os coeficientes
angulares das curvas superficiais tangentes à superfície no ponto de medição.
O parâmetro é adimensional porém pode ser adotada a unidade de medida de
milímetro por milímetro, representando a razão entre a distância vertical e
horizontal da reta inclinada.

3.16 A VELOCIDADE ANGULAR- n.

..

Para cada quadro do arquivo filme carregado no Sistema Óptico é
calculado o ângulo de inclinação com a horizontal na direção x e na direção z.
Esse ângulo é calculado através da função arco-tangente aplicada à
declividade. A diferença entre o ângulo do quadro atual e do quadro anterior
conduz a uma variação angular que dividida pelo intervalo de tempo

3 Fundamentação Teórica

106

proporciona a velocidade angular com a qual o plano tangente à superfície
oscila. Ao longo do tempo pode-se calcular a velocidade angular absoluta e sua
média para efeito de obtenção de um parâmetro representativo dessa
propriedade do escoamento. As direções x e z costumam apresentar valores
distintos e verifica-se que a média entre os dois valores torna-se mais
representativa do que os valores isolados. Nesse trabalho a velocidade angular
média absoluta foi representada pelo símbolo

n

e a unidade de medida é em

radianos por segundo. A velocidade angular interfere diretamente na
deformação superficial e na intensidade com que essa deformação se altera.
Como pode ser visto na seção de ensaios e resultados dessa tese, a
velocidade angular tornou-se um dos principais parâmetros na caracterização
do escoamento. Foi capaz , bem como a vazão de deslocamento, de distinguir
o efeito produzido por cada tipo de grade empregada na produção da
turbulência.

4 METODOLOGIA

Como já mencionado anteriormente, muitas etapas na metodologia
adotada para o Sistema Óptico estão relacionadas ao caráter investigatório do
trabalho. Assim, não houve um direcionamento das atividades na busca
imediata de resultados mas sim na extração do maior número de informações,
na exposição dessas informações através do programa computacional e na
discussão

sobre

o

aproveitamento

desses

resultados.

O

Programa

Computacional do Sistema Óptico se caracterizou por se estender mais em
função da programação gráfica do que pelos cálculos necessários para a
obtenção dos resultados relacionados com a turbulência. Tem código fonte
composto por mais de 11000 linhas distribuídas em 12 formulários. É
executado utilizando 15 janelas visuais, 28 gráficos interativos, 32 janelas de
mensagens e milhares de controles, entre botões de comando, quadros de
status, quadros de imagem, shapes, linhas, botões de rolagem, botões de
opção, menus e displays. O programa é essencialmente interativo, a seqüência
de operações é direcionada e flui de acordo com a intenção do usuário. As
etapas, trazendo diversas possibilidades de visualização e opções de
condução, são esclarecedoras. O CD ROM anexo tem todos os elementos
necessários para acompanhamento da seção de metodologia dessa tese com
auxílio do computador e a instalação do programa "Sistema Óptico para
Turbulência Superficial" deve ser procedida conforme
introdução desse trabalho. A operação
do

programa

se

caracteriza

pela

simplicidade e total compatibilidade com
o manuseio usual de programas sob a
plataforma Windows. A operação é
descrita nessa seção de metodologia,
utilizando um arquivo filme exemplo
extraído de um ensaio real.

mencionado na

~ Opc10na
. Imente po de ser cna
.do
um atalho na área de trabalho para
acesso ao arquivo executável do
programa do Sistema Óptico. Com o
mouse arraste o executável ou o
atalho da lista de programas do menu
Iniciar para a área de trabalho com a
tecla CTRL pressionada.
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O código fonte do programa computacional não está incluído na parte
escrita dessa tese, porém, o arquivo texto códigofonte.txt, encontrado no
diretório Extras do CO ROM contém todo o código em Visual Basic e poderá
ser aberto em qualquer editor de texto.
Antes da abordagem, propriamente dita, sobre os métodos adotados no
desenvolvimento

da

pesquisa

são

apresentadas,

a

seguir,

algumas

considerações a respeito do início dos trabalhos práticos.
O tanque de reaeração é constituído por um compartimento prismático
em cuja base é instalada uma grade que oscila verticalmente produzindo um
escoamento na água contida no tanque. A grade é acoplada a um sistema biela
- manivela acionado por um motor elétrico com rotação regulável. A velocidade
de rotação condiciona a intensidade da turbulência do escoamento e sua
variação proporciona o ensaio em diversas situações de turbulência superficial.
A diversificação dos ensaios também é incrementada com o tipo de grade
instalada no tanque. Neste trabalho utilizaram-se velocidades variando entre 60
e 280 rpm, lâminas de água com alturas de 40, 54 e 68 em, e grades com
malhas de aberturas 24, 36 e 64 mm que foram designadas como malha fina,
média e larga respectivamente. A amplitude da oscilação da grade foi de 9 em.
Inicialmente foram realizados uma série de testes no intuito de se
estabelecer procedimentos padronizados para todos os ensaios. Esses testes
consistiram em buscar as melhores condições de operação dentro de várias
alternativas. Realizaram-se variações na luz ambiente, no posicionamento
vertical da câmara, na focagem manual e automática, no uso da objetiva dentro
do limite do zoom óptico, no uso de recursos eletrônicos da câmara digital
como compensação de intensidade luminosa e opção de alta velocidade de
abertura do obturador. Testaram-se as opções entre as formas de captura dos
filmes, utilizando-se o software incluso na placa de aquisição Pinneacle e as
modalidades de conversão da foto de calibragem em arquivo BMP e do filme
em arquivo AVI de 8 bits em escala de cinza. Ainda procederam-se verificações
de alternativas com relação à duração de cada tomada de cena, da variação do
posicionamento do ponto de medição sobre a superfície, da altura da tela de
projeção em relação ao nível d'água e do tempo de espera para consecução de
condições estáveis no escoamento.
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O programa computacional também sofreu ajustes em função dos
testes. Introduziu-se o ajuste do sistema de coordenadas em função de uma
foto de calibragem e a correção do erro de perspectiva em virtude da pequena
distância entre o centro óptico

e o plano de imagem. Foi implantado o

processamento automático, uma opção que verifica a condição de uma variável
lógica definida pelo usuário e salta algumas etapas do fluxo do programa
relativas à visualização. Dessa forma evitou-se que todos os ensaios tivessem
o processamento dos seus arquivos obrigatoriamente passando por rotinas de
visualização. Ainda, criou-se uma rotina de identificação de regiões que evita a
pesquisa na área entre as regiões da imagem. Essa rotina foi alterada e
implantada em função das características das imagens que invariavelmente
apresentam o registro da luminosidade do feixe de luz refratado entre os
pontos de incidência e reflexão. Caso o algoritmo original fosse mantido, com
pesquisa seqüencial em toda a extensão da matriz da imagem, seria exigida
intensa interferência manual para suprimir regiões extras indesejáveis.
Também, foi deixado como opcionais os cálculos das velocidades verticais por
interpolação tendo em vista que os parâmetros calculados anteriormente,
velocidade prévia ou velocidade por propagação, foram considerados
suficientemente representativos. Uma série de gráficos nas planilhas de
resultados, relacionados com cotas, velocidades, áreas e volumes tornaram-se
opcionais. Dessa forma o processamento, que passaria a ser repetitivo, de
ensaio para ensaio, pode ser razoavelmente abreviado quando a intenção seja
apenas a obtenção do resultado final. A velocidade RMS deixou de ser
apresentada no resumo de resultados finais porque apresenta proporção direta

e fixa com as médias absolutas, no entanto, seu cálculo e acesso continuaram
disponíveis. Na etapa de processamento de imagem algumas opções
relacionadas com a visualização da imagem

e os contornos das regiões foram

suprimidas devido ao extenso consumo de memória. Cada trame do arquivo
filme corresponde a 36 KB na memória e um conjunto de 1024 trames acarreta
36 MB na memória. Esse espaço pode ser multiplicado por 4 considerando as
matrizes da imagem que são geradas no procesamento. É comum, em
computadores com menos de 256 MB de memória RAM o uso de memória
virtual e o conseqüente acesso contínuo ao disco rígido, retardando o
processamento. Quando se passa para a etapa seguinte, o filme é
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descarregado e as matrizes das imagens são descartadas. Essa é uma
condição constante no programa e à medida que as etapas são vencidas os
valores que deixam de ser úteis são suprimidos. Não será possível retornar
para uma etapa anterior já que houve preocupação com a liberação de espaço
na memória. Convém aludir que o processamento completo de um único
arquivo filme com 1024 trames, com visualização gráfica, pode atingir uma hora
ou mais em uma máquina com clock acima de 1,8 GHz, contudo, mesmo com
a opção automática, não se gasta menos que 20 minutos.
Os comentários acima se referem a adaptações que melhoraram a
eficiência do processamento, porém, a principal modificação, decorrente da
fase de testes, está na implantação do gráfico para identificação do regime de
escoamento. Esse gráfico relaciona o movimento dos pontos de incidência e
reflexão de forma a possibilitar a identificação do estabelecimento do regime
turbulento, algo que era, inicialmente, obscuro.

Não obstante a opção pelo processamento dos arquivos completos dos
ensaios reais, para efeito de acompanhamento da metodologia, dos
cálculos, causas, efeitos e resultados, o CD ROM anexo contém
arquivos reduzidos, com 100 ou 200 frames, que foram extraídos dos
ensaios originais, além de arquivos pré - processados e arquivos de
resultados.

Os procedimentos padronizados para consecução dos ensaios de forma
satisfatória são descritos a partir de agora.

4.1 INSTALAÇÃO E CONEXÃO DOS DISPOSITIVOS.

As medições realizadas no Sistema Óptico atingem valores significativos
da ordem do centésimo de milímetro e do milésimo de segundo. As pequenas
dimensões

envolvidas

no

sistema

são

fortemente

influenciadas

pelo

posicionamento dos elementos que geram as imagens e é necessário rigor
geométrico na instalação.
O posicionamento sobre a superfície d'água é facilitado pelo sistema de
roldanas do suporte do laser. Após uma locação adequada, as roldanas são
travadas e o suporte se mantém numa posição fixa. É importante a verificação
da horizontalidade da tela de projeção, o que é aferido através de nível de
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bolha e as regulagens necessárias são providenciadas pelo conjunto dos 3
parafusos que sustentam o suporte do laser. O ângulo de incidência do feixe
laser, que deve ser de 45 graus, é medido através de miras de incidência e
reflexão sobre um diedro graduado. A incidência é regulada pela haste de
ajuste do centralizador laser e pelos parafusos transversais das braçadeiras de
sustentação.
A altura da tela em relação ao nível estático d'água é medida com uso
de um paquímetro e um parafuso com função limnimétrica instalado na base do
suporte da tela de projeção. O parafuso é mantido numa distância conhecida e
o nível d'água é elevado ou rebaixado até uma condição requerida.
A câmara de filmagem é acoplada ao suporte e utilizando-se um nível de
bolha é posicionada verticalmente. A focagem é ajustada para a abrangência
conveniente da superfície d'água e da tela de projeção através do uso de um
gabarito colocado sobre a tela de projeção. A conexão ao computador é
estabelecida com o cabo Fire Wire (ilink®) através da saída DV da câmara e a
entrada da placa Pinneacle. Testes realizados com gravação direta no cartão
de memória da câmara demonstraram ineficiência no processo de aquisição.
Após cada elemento estar suficientemente ajustado, os parafusos de
regulagem são travados e o conjunto permanece rigidamente fixo. A iluminação
ambiente é reduzida.

A imagem deve apresentar um fundo escuro,

relativamente homogêneo. Nessas condições o sistema está em situação
preliminar para tomada de cena.

4.2

TOMADA DE CENA PARA CALIBRAÇÃO ESTÁTICA -

ENSAIO

ESTÁTICO.

A tomada de cena para calibração estática trata-se da filmagem da
imagem produzida pelo feixe laser incidindo sobre a superfície d'água e
refletindo sobre a tela de projeção sem qualquer movimento d'água.
Esse procedimento é útil para determinar o nível de ruído produzido na
captura da imagem pela matriz

eco da câmara,

pela oscilação da intensidade

luminosa emitida pelo laser e pela flutuação da refletância no fenômeno óptico
de reflexão. Além dessa informação, um dos quadros do arquivo filme será
utilizado como foto de calibragem para o ensaio cinemático com a qual se
define, no sistema de coordenadas, a origem, através do ponto de incidência, a
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coordenada de reflexão para uma incidência a 45 graus e a escala de
conversão de pixels para milímetros.
O laser ligado, a câmara ligada, tocada manualmente e em modo de
aquisição para memória, no computador o software de aquisição em prontidão
para captura. O ambiente convenientemente adequado para a constatação
visual na imagem de um fundo neutro, escuro e dois pontos nítidos. Ainda, o
motor de acionamento do sistema de grade oscilante desligado e a superfície
líquida em repouso absoluto assumindo condições especulares. Essa é a
situação para que a tomada de cena possa ser iniciada devendo atingir em
torno de 1050 trames ou aproximadamente 35 segundos.
O arquivo resultante da tomada de cena. é salvo no disco rígido no
formato AVI com resolução de 240 por 360 pixels e em 256 tons de cinza. Um
dos quadros é salvo no formato BMP para a foto de calibragem. Posteriormente
o filme será processado e os níveis de velocidades, ampliação e deslocamento
de volumes são considerados como ruídos inerentes ao sistema, não passíveis
de correção.

4.3 TOMADA DE CENA PARA O ENSAIO CINEMÁTICO.

Com as mesmas condições de instalação e ambiente do ensaio estático
o sistema de produção de turbulência é acionado com uma determinada
velocidade de rotação e são realizadas algumas tomadas de cena alternadas
com intervalos de espera.
A superação do transiente no escoamento é relativa. Os níveis de
variação e duração do transiente dependem da agitação imposta ao volume e
existem consideráveis alterações de ensaio para ensaio. Além disso, foram
verificadas situações onde, aparentemente, uma condição estacionária não é
atingida e as médias dos valores medidos tendem a flutuar de maneira
aleatória. Uma única tomada de cena não pode ser considerada representativa
e os resultados devem englobar um conjunto de ensaios. Para a certificação de
que o escoamento atingiu condições estáveis o procedimento adotado foi de
realizar 3 tomadas de cena numa posição fixa, cada uma delas com perto de
35 segundos. Os instantes adotados para tomada de cena foram em 15, 20, e
25 minutos após o acionamento do motor para os ensaios com agitação até
120 RPM. Para os ensaios acima de 120 RPM as tomadas de cena
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aconteceram em 20, 25 e 30 minutos. Na maioria dos ensaios verificou-se que
nos primeiros 1O minutos ocorrem nítidas diversificações caracterizando uma
fase de estabelecimento do escoamento num regime transiente.
Durante todo o processo das tomadas de cena não pode haver qualquer
alteração nas condições físicas do ambiente e da instalação. São mantidas,
rigorosamente constantes a iluminação, as instalações, rotação do motor,
posicionamentos, a focagem e o nível d'água, que deve ser reposto, de ensaio
para ensaio, quando verificado o rebaixamento devido à evaporação.
Os arquivos são salvos no disco rígido no formato AVI com 8 bits de
escala de cinza utilizando-se opções idênticas àquelas empregadas no arquivo
de calibragem estática. Para o subseqüente processamento, os arquivos
utilizarão sempre a mesma foto de calibragem, produzida no ensaio estático.

4.4

PROCESSAMENTO COMPUTACIONAL.
Após a aquisição e arquivamento, as imagens são computacionalmente

processadas e são obtidos resultados relativos às velocidades de oscilação
superficial, à ampliação superficial devido à deformação, ao deslocamento de
volumes além de diversas informações adicionais. Podem ser gerados arquivos
pré-processados onde se revê um ensaio sem a necessidade de novo
processamento numérico. Também são gerados arquivos de resultados onde
são gravados os principais valores finais calculados pelo Sistema Óptico e que
podem ser posteriormente consultados sem qualquer necessidade de novo
processamento. Apesar do programa ter subsídios para análise dos resultados,
arquivos para exportação de valores ou gráficos estarão disponíveis para
gravação em diversas etapas do programa. Podem-se exportar arquivos que
serão úteis em planilhas eletrônicas ou editores de texto, bem como, janelas de
visualização e gráficos. O processamento ocorre segundo determinadas etapas
numa seqüência definida e irreversível. O fluxograma computacional recebeu
um tratamento característico da programação estruturada, as seqüências de
instruções executadas numa única direção, e sob base da modelagem utilizada
nas linguagens orientadas por eventos como o Microsoft Visual Basic.
A figura 4.1 em encarte no formato A3 da página 114 contém todas as
interconexões do programa computacional.
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4.4.1 Sistema Óptico Para Turbulência Superficial - Iniciando o programa.

Com o clique no atalho do menu
iniciar ou da área de trabalho aparece a
tela de apresentação e de créditos do
programa. O clique no botão "OK" abre a
janela principal do programa com a etapa
inicial do Sistema Óptico.

Figura 4.2- Tela de apresentação do Programa
"Sistema Óptico Para Turbulência Superficial".

4.4.2 Etapa inicial -Ajuste do sistema de coordenadas.

Nessa etapa ocorre o processamento da foto de calibração cujas
principais funções são:

•

O ajuste do sistema de coordenadas à imagem através da rotação e
translação dos eixos coordenados que são alinhados aos pontos de
incidência e reflexão da foto de calibragem;

•

A correção da distorção de perspectiva através da cota da tela de
projeção e da altura da câmara;

•

A definição da escala de conversão de pixels para milímetros levando-se
em conta a distância entre o ponto de incidência e o ponto de reflexão
da foto de calibragem.

Nessa etapa existem 4 passos obrigatórios que são a abertura do
arquivo foto, a definição do limiar, o cálculo das coordenadas e o ajuste das
coordenadas além, evidentemente, da confirmação de saída do módulo.

A figura 4.3 contém uma reprodução do módulo inicial.
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Passo 3
Obrigatório
Link para abertura do
arquivo foto.
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Passo 4
Obrigatório

Passo 5
Obrigatório

Passo 1
Opcional

Link com a janela do
histograma da imagem
para definição do limiar
de binarização.
Opcionalmente o limiar
pode ser escolhido
diretamente através do
controle de rolagem
abaixo nessa ianela.

Link para cálculo
das coordenadas
dos pontos de
incidência e reflexão
na foto de
calibra!:)em.

Alteração da cota da
tela -T-em mm.
Clique em OK para
confirmação.

Passo 7
Botão de finalização da
etapa.
Torna-se disponível
após a efetivação dos
passos obrigatórios.

Passo 2
Opcional
Passo 6
Obrigatório
link para ajuste
do sistema de
coordenadas aos
pontos da foto de
calibragem.

~~G~~;~~~

!

Opcional
Uso de valores padrão
apenas para testes

Alteração da altura
da câmara - C - em
mm.
Clique em OK para
confirmação.

~~ .~~~~~:::;::;:::~
ÂnQIAo de incidência (gra~.~S) :

45

Arquivo
imagem (pixels)
Tela
de projeção
(mm) : :
Escala mm I pixel :

64 x 48

Incidência (0, o, 0) :

Reflexií~ (25, 25, 0):
Vetor Oo - Oi (translação)
Ângulo alfa (rad) (rotação)

Erro de paralaxe (pixel$) :

r

Opcional
Realce das regiões
com a opção Zoom.
Zoom previous

Opcional
Uso de ajuste manual
apenas para testes

Opcional
Apagar ou desenhar os
eixos para observação da
imagem .

Opcional
Zoom - Opções de
visualização da imagem e
regiões.

Janela de visualização da
imagem , eixos, regiões e
pontos calculados.

Zoom pan

Alternativa :
Escolha direta
do limiar.

Barra de status
Indica as funções
dos elementos
apontados com o
mo use.

Figura 4.3- Tela do módulo inicial do programa computacional do Sistema Óptico.
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Além dos comandos expostos na tela é possível abrir arquivos préprocessados ou arquivos de resultados através do menu "Arquivos" e "Abrir''.
Os arquivos pré-processados, com extensão ".opp" contém os dados
carregados e calculados em seções anteriores e é possível atingir o módulo de
propagação do Sistema Óptico de forma imediata e sem necessidade de novo
processamento.
Os arquivos de resultados, com extensão ".opr'' contém os principais
valores calculados pelo Sistema Óptico em seções anteriores e a abertura
desse tipo de arquivo remete o programa para sua página final onde os
resultados são apresentados.
Para a operação normal do programa os passos a serem seguidos são
os seguintes:
1. Opcional: Alterar os valores da cota da tela e da altura da câmara com
imediata confirmação nas teclas "OK";
2. Obrigatório: Abrir o arquivo foto com clique no link;
3. Obrigatório: Acessar o módulo de binarização, gerar o histograma e
definir o limiar de binarização. Nesse passo é possível abreviar o
processo, desde que com prévio conhecimento do valor, através da
inserção direta do limiar de binarização com o controle de rolagem na
parte inferior direita do formulário e confirmação em "OK".;

4. Obrigatório: Calcular as coordenadas da incidência e da reflexão através
do link de coordenadas;
5. Obrigatório: Alinhar o sistema de coordenadas através do link de ajuste.

Com esses passos o botão "OK" para saída do módulo estará disponível
e o próximo módulo poderá ser iniciado.
Os demais controles são opcionais e poderão ser acionados antes do
acesso ao próximo módulo. O link "Zoom" disponibiliza os controles de
visualização da imagem e é útil para a verificação do posicionamento das
coordenadas e regiões em relação à imagem carregada. O simples manuseio
dos controles esclarece sua utilização.
No momento, o esclarecimento que se faz necessário é relativo à
operação do módulo de binarização que tem sua tela reproduzida na figura 4.4.
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Passo 1
Opcional
Barra de rolagem para
alteração do valor do
limiar.

Histograma da
imagem.
A linha vermelha
indica a posição do
limiar.
Clique, arraste e
solte para alterar o
limiar.

Janela de visualização da
imagem original
carregada.

Tecla para retorno
de quadro.
Disponlvel, apenas,
na binarização do
arquivo filme

Passo 2
Obrigatório para a
foto de calibragem.
Botão para
binarização e
análise da imagem
carregada, utilizando
o limiar escolhido.
Tecla para avanço
de quadro.
Disponlvel, apenas,
na binarização do
arquivo filme

Passo 3
Opcional
Botão para binarização
e análise automática
do conjunto de quadros
do arquivo filme.
Disponivel, apenas, na
binarização do arquivo
filme.
Display da posição e
instante do quadro
selecionado do
arquivo filme

Se aparecem~ ioolados
o rma. 8le:otido pode 1\!o
sei o mais adequado.

Procue utiUt -

ptoceOO\ento como ~limo

leci.UO.

Paleta de 256 tons de
cinza.

Barra de status
Indica as funções dos
elementos apontados
com o mouse.

Janela de visualização
da imagem binarizada.

Displays de resultados
da análise da Imagem.

Procedimento para eliminação
de pixels isolados.

Botão de confirmação de valores e
salda do módulo de binarização.

Figura 4.4 - Tela do módulo de binarização.
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No módulo de binarização deve-se obter um limiar que provoque uma
imagem binarizada onde apareçam duas regiões concatenadas relativas à
incidência e reflexão. Devido ao algoritmo de identificação de regiões, pontos
entre as imagens de incidência e reflexão são tolerados, porém, no sentido da
esquerda para a direita, não se admitem pontos antes da incidência ou após a
reflexão. Deverão ser feitas tantas alterações do limiar quantas necessárias
para se obter uma binarização que atenda essas características.

PRÁTICA -1 :
1. Coloque o CD ROM do Sistema Óptico no drive;
2. Inicie o programa e na janela de apresentação clique em "OK";
3. Na tela de ajuste de coordenadas altere a cota da tela para 25, clique
OK, altere a altura da câmara para 360 e clique em OK;
4. Clique no link " Abrir arquivo foto", mude para o diretório do CD
ROM e selecione o arquivo: \Exemplos\Exemplo 1\FotoExemplo 1. bmp;
5. Clique no link "Histograma" ;
6. Na tela da seção de Ferramentas para binarização altere o limiar para
qualquer valor;
•I

7. Clique no botão de análise .J e verifique a binarização;
8. Repita com outros valores para o limiar;
9. Altere o limiar para 50 e clique no botão de análise;
1O. Clique no botão "OK" para sair do módulo de binarização e retornar ao
setor de ajuste de coordenadas.

PRÁTICA -2:
1 Repare que após a defmi ção do limiar o link "Calcular coordenadas"
torna-se disponível. Clique no link ;
2 Clique no link " Ajustar coordenadas";
3 Veja que agora o botão de confirmação e saída do módulo está
disponível e é possível avançar para a próxima etapa. Entretanto
existem algumas verificações opcionais;
4 Clique no link "Zoom";
5 Use os diversos botões para visualização da imagem;
6 Clique no botão "OK" para confirmação dos valores e acesso à
próxima etapa do Sistema Óptico.

4.4.3 Processamento de imagem.

Na figura 4.5 é reproduzida a tela de processamento do arquivo filme e
estão descritos os elementos de operação.
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Figura 4.5 - Tela do processamento de imagem.
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PRÁTICA- 3:
Clique no botão para abertura do arquivo filme G e no CD ROM
selecione o arquivo: \Exemplos\ExemJ?Iol\Exemplo l.avi;
2 Clique no botão histograma riscado J e na janela para definição
direta do limiar mantenha o valor 30;
3 Clique na opção manual de processamento e acompanhe os
resultados;
4 Ao final do processamento um quadro de aviso indicará a próxima
etapa.
Obs.: É possível, antes e após o processamento, rodar o filme carregado
ou ver quadro a quadro através das teclas de exibição.

O arquivo Exemplo1.avi foi extraído de um ensaio real, porém contém
apenas 100 quadros. Nesse momento o interesse se encontra apenas na
verificação do fluxo do programa computacional e isso será feito de forma
sucinta.

Oportunamente

será

sugerido o

processamento

de

arquivos

completos.
Na etapa de processamento de imagem foram obtidas as coordenadas
de incidência e reflexão e esses valores foram armazenados numa variável
indexada. Com o acesso à próxima etapa, o filme e as respectivas matrizes de
imagem

são

descarregados

da

memória

liberando

espaço

para

o

processamento geométrico.

4.4.4 Processamento geométrico.

Nessa etapa são obtidas as coordenadas de diversos pontos de
interesse para o Sistema Óptico e os valores calculados são mostrados, quadro
~

a quadro em displays na tela do módulo de processamento geométrico.
Também são mostrados o perfil da incidência e reflexão - plano xy - e uma
planta - plano xz. Após o processamento todos os valores podem ser
revisados percorrendo o arquivo quadro a quadro com a utilização dos botões
de exposição.
Com a figura 4.6 mostra-se a tela do módulo de processamento
geométrico e os elementos necessários para operação.
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Figura 4.6 - Tela do processamento geométrico.
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PRÁTICA- 4:
l Clique no botão ~para processamento geométrico; A~
2 Use os botões ~ ~ l~ para percorrer os diversos quadros;

Obs.: Clique num botão de passo unitário e em seguida mantenha a tecla
ENTER pressionada para percorrer seqüencialmente os quadros com
velocidade moderada.

Os displays na tela de processamento geométrico apresentam apenas
alguns

dos

valores

do

Sistema

Óptico.

Vários

valores

adicionais,

principalmente relacionados com a apresentação gráfica, são calculados
internamente.
No processamento geométrico podem ser identificados quadros com
imagens incompatíveis com o sistema. Podem ocorrer quadros com uma única
região o que provoca valores nulos das coordenadas x e z para a reflexão.
Também pode ser identificada a presença de pontos adicionais, anteriores à
incidência ou posteriores à reflexão que provocam coordenadas que destoam
bruscamente da seqüência. Nesses casos o arquivo filme deverá ser corrigido.
O inconveniente dessa verificação de compatibilidade é que isso pode
se tornar uma tarefa penosa já que todos os arquivos são produzidos com mais
de 1000 quadros, os quais terão que ser examinados, um a um. A visualização

30 da oscilação do plano tangente à superfície em conjunto com os raios
incidente e refletido pode ajudar a identificar esses distúrbios de forma bem
mais fácil e isso poderá ser feito no módulo de representação da oscilação
superficial.

4.4.5 Oscilação superficial.
O módulo de oscilação superficial apresenta as posições do plano
tangente à superfície em cada instante. É possível a visualização sob qualquer
ângulo e escala além de visualizar temporalmente ou quadro a quadro. Nesse
módulo é apresentado, também, o gráfico da velocidade de oscilação vertical
calculada pela interseção do plano tangente com o eixo y.

4 Metodologia
Janela de
visualização do
plano tangente
à superflcie do
escoamento.
Contorno
da tela de
projeção.

124

Passo 1 - Obrigatório- Processo.
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Figura 4.7 - Tela da seção de oscilação do plano tangente à superfície.
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Para a seção de oscilação apenas o botão de Processo é um passo
obrigatório. Todos os demais controles são opcionais e estão relacionados à
visualização de resultados, constatação de valores e percepção do movimento.
Na visualização do plano tangente foram implantados alguns recursos
gráficos.
O clique do segundo botão na janela do plano tangente dá acesso ao
menu de visualização, como aparece na figura 4.8.

Opções de ângulo de
câmara.
As opções Padrão são pré
rlXadas.
Na opção livre a posição do
mouse sobre a janela
movimenta a câmara . Clique
para fixar.
Mostra os contornos
da tela de projeção.

Mostra as projeções
sobre o plano xy.

Mostra
os
coordenados.

Bordas do
tangente.

Hachura do
tangente

Mostra
os
ralos
Incidente e renetldo.

eixos

plano

Coordenadas
dos
pontos principais.
Interseções do plano
tangente com o eixo
y e do ralo refletido
com a tela de
projeção
Zoom.
Clique,
movimente o
mouse para
aproximar ou
afastar, clique
oara fixar.
Altera a cor
de fundo

Figura 4.8 - Menu de visualização do plano tangente.
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O gráfico de velocidades atua interativamente. Os resultados são
apresentados individualmente e em conjunto com o movimento do mouse
sobre a janela gráfica e, simultaneamente, o plano superficial na janela de
oscilação, assume a conformação da posição indicada pelo cursor do mouse.
Mantendo-se o cursor nas extremidades direita ou esquerda o gráfico "corre"
lateralmente, sendo possível verificar toda a série de medições. Uma boa forma
de averiguar resultados consiste em acessar o gráfico e manter ligada a opção
"Legenda" da visualização do plano. Assim podem ser observados os
resultados numéricos de velocidades, posições e instantes de forma integrada.
O deslocamento lateral do gráfico também pode ser obtido pela barra de
rolagem na parte inferior do gráfico. Complementando, o clique do segundo
botão na janela gráfica abre o menu que ocasiona o surgimento do gráfico da
velocidade média absoluta e da velocidade RMS. Nesse módulo é possível
exportar um arquivo de dados com extensão .opv1 contendo as velocidades
instantâneas calculadas.

PRÁTICA- 5:
1 Após o processamento geométrico, o clique na guia "Oscilação" abre a
janela do módulo de oscilação. Clique no botão "Processo"~
2 Escolha uma velocidade de apresentação com a barra de rolagem~
3 Após a oscilação o gráfico de velocidades é plotado automaticamente~

...&

4

Opcionalmente, use os botões

~

l

para percorrer os diversos

quadros~

5

6

7

Movimente o cursor do mouse sobre a janela do gráfico de velocidades.
Clique com o segundo botão e marque os gráficos de velocidade média
absoluta e RMS . Percorra até o final para verificar a velocidade média final;
Verifique as diferentes opções de visualização do plano tangente. Clique nas
opções de zoom e de câmara. Na janela, clique para fixar o ponto de vista ou
o zoom.
Verifique a compatibilidade de resultados. Marque a opção "Legenda",
mova o mouse na janela do gráfico de velocidades e confronte os valores
mostrados com as velocidades calculadas~

4.4.6 Propagação das deformações.

A figura 4. 9 contém a reprodução da tela empregada no módulo de
propagação das deformações.
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Figura 4.9 - Módulo de propagação das defonnações.
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O módulo de propagação contém um único passo obrigatório, o botão
"Processo". Com o clique nesse botão inicia-se o processo iterativo de geração
das superfícies e como padrão são executadas 16 iterações para cada quadro.
Opcionalmente é possível alterar o critério de parada do processo iterativo
através da guia "Interpolação > SOR" da barra de menu. Todos os demais
controles também são opcionais e relacionam-se com a visualização dos
elementos geométricos e verificação de valores.
O clique com o botão direito do mouse na janela da superfície 3D abre o
menu com as alternativas para visualização das superfícies geradas pela
propagação das deformações conforme aparece na figura 4.1O.

Exposição mlnima dos
recursos gráficos para
do
observação
movimento em tempo
real.
Opções de ãngulo de
câ mara.
As opções Padrão são
pré fixadas.
Na opção livre a posição
do mouse sobre a janela
movimenta a cãmara.
Clique para fixar.

.,

Mostra I esconde os
eixos x, y e z.
Modo "wireframe• de
exposição.
Modo "shade"
exposição.

de

Mostra I esconde
a Interseção da
superfície com o
eixo y
Altera a cor de fundo
Mostra I esconde os
ralos Incidente e
renelido.
Mostra I esconde as
projeções
da
superfície sobre o
plano xz.

As
cores
estão
relacionadas
ao
nlvel de cada célula
da malha superficial.

Zoom.
Clique, movimente o
mouse para aproximar
ou afastar, clique para

flXar.

Figura 4.1 O - Menu para visualização da supertície deformada.
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As janelas das vistas em planta e cortes proporcionam, além da saída
gráfica, informações numéricas a respeito dos níveis obtidos na propagação
das deformações. O clique do botão direito sobre as janelas abre o menu de
acesso aos recursos implantados.

Perfil. Realça
como
ponteiro do
mouse.
Opções de
escala
vertical para
os planos de
corte.

Perfis (mm) :
X J,-;~1~.
9~
5-

v

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

Velocidades - 1
8
t=J
Resultados ..J
Perfil. Realça com o
ponteiro do mouse.
Escolha de posição para dlsplay
de coordenadas. Mova o mouse,
clique para fixa r.

Paleta de
cores. O
ponteiro do
mouse Indica
o nlvel em
mlllmetros
no display.
Display de
valores
relativos à
posição do
mouse sobre
as janelas de
cortes .

Escolha de posição dos planos
de corte.
Marque a opção, movimente o
mouse e clique para fixar.
Mostra I esconde cristas
de pseudo-ondas.

Mostra I esconde a malha
de diferenças finitas.

Posição para dlsplay de
coordenadas.

Figura 4.11 - Recursos implantados nas janelas de isolinhas e perfis.
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PRÁTICA- 6:
1 Após o módulo de oscilação, o clique na guia "Propagação" abre a
janela do módulo de propagação. Clique no botão "Processo";
opcionalmente altere o número de iterações no menu "Interpolação";
2

·f

Após a geração das superfícies use o botão "rodar" ~ para
visualizar o movimento. Opcionalmente altere a velocidade de
exposição ou use a opção de tempo real no menu "Malha 3D";

Use os botões de avanço 1. ou recuo ~ para observar quadro a
quadro;
4 Clique com o botão direito do mouse na janela das superfícies e
explore as opções de visualização;
5 Clique com o botão direito do mouse na janela das isolinhas e
explore os recursos;
6 Mova o mouse sobre as janelas dos perfis e verifique os displays;
3

Após o processo de geração das superfícies torna-se disponível a
gravação de um arquivo de dados com extensão ".opp". Esse arquivo pode ser
aberto na seção inicial do programa do Sistema Óptico, para verificação das
superfícies sem necessidade de novo processamento. O comando de gravação
é realizado através do menu "Arquivos > Salvar".
O

módulo

de

propagação

conclui

as

etapas

obrigatórias do Sistema Óptico. A partir desse ponto é
possível acessar diretamente os resultados finais do sistema

t=J

através do botão resultados.
Ainda,

é

possível

13
Resultados

percorrer

um

módulo opcional onde se calculam posições
e velocidades por interpolação a partir dos
dados de nível e inclinação obtidos no
processamento geométrico.
O clique no botão "Velocidades" dá acesso ao módulo de velocidades
interpoladas.

4.4.7 Velocidades interpoladas.

Na figura 4.12 encontra-se uma reprodução da tela do módulo de
velocidades por interpolação.
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Figura 4.12 - Módulo de cálculo das velocidades por interpolações.
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O cálculo de velocidades por interpolações é opcional para os estudos
do tanque de grade oscilante. Os resultados para as velocidades médias, no
cálculo por interpolações, apresentam valores superiores aos encontrados
pelos métodos anteriores em virtude de se introduzir pontos intermediários,
interpolados, entre os valores medidos supondo um comportamento inercial
para a oscilação da superfície. Admite-se que as inclinações e os níveis
tenham tendência de mudar de forma gradativa e concordante com as
inclinações antecedentes ou subseqüentes e não de forma abrupta como
ocorre nos cálculos anteriores. Entretanto esta velocidade seria o resultado da
suposição de um comportamento e não de medições diretas. Com relação às
velocidades, o que se propôs para esse trabalho foi o resultado decorrente de
medições diretas. Assim, a seção de resultados dessa tese demonstra apenas
os valores decorrentes dos métodos de interseção do plano tangente ou das
superfícies propagadas com o eixo y do sistema de coordenadas.
Porém, o módulo apresenta algumas informações extraídas dos valores
medidos que podem apresentar interesse para análise. São os perfis da
oscilação superficial localizada no eixo y que podem ser análogos ao perfil
superficial no plano plano xy utilizado na propagação das deformações.
Também merece atenção a distribuição de velocidades, o histograma e o
divergente.

PRÁTICA - 7:
Clique no botão " Processo";
interpolações;
2
3
4
5
6

e aguarde a execução das

Após a geração dos perfis use o botão "rodar"
seqüência;

~

para visualizar a

Use os botões de avanço
ou recuo ~ para observar quadro a
quadro;
Percorra com o mouse a janela grá fica e observe os resultados nos
displays;
Percorra com o mouse o histograma e observe os resultados nos
displays;
Clique no botão "Gráficos"

e para acesso aos gráficos interativos

de velocidades e posições ou clique no botão "OK" .J , para
retornar ao formulário principal.
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Gráfico Interativo.
Os displays apresentam os valores
relativos ã posiçilo apontada pelo
mouse. O gráfico "corre· lateralmente
com o movimento do mouse.
Controle de escala.

I

Opções gráficas.

I

I
I

I
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Llnks para visualizaçilo
de gráficos.

Displays
de
valores.

I

Saída

I
Displays
de
valores .

.

Controles de
exlblçilo.

Opo; õet de !11 iÍ{ICO$

r

rálicoVe!ocidê~XTempo

r.

rálico Posição ~ Tempo

Vel 11léd<i obro'! a :-~ Tempo · lnterreç.do

-Vel méd'a <Ó<o'c a X Temp•J · lr~ e,p::'~~ - PO$ição X TefT'4J( • lnte~seção
--

Posiçao X Tempo · lnterpolaç!o
Tangentes à Cl.J' a po:siç3o

--

·0.18687
·1.40221

--

0,00759

Grároo v~t.« semhroçãodot~
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I
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I

I
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Figura 4.13- Gráfico interativo das posições interpoladas.

PRÁTICA - 8:
1 Use os botões de opção para escolha dos gráficos e clique nos links
disponíveis.
~
para percorrer o gráfico ou apenas
2 Use os botões
movimente o mouse para as extremidades;
3 Para sair clique no botão "OK" .J .

-·
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4.4.8 Etapa final - Resultados.
Os resultados são apresentados em displays específicos, numa planilha
programada e em gráficos interativos. No final pode ser obtido um resumo geral
com os principais valores do Sistema Óptico.
A planilha se refere aos valores calculados para as células da malha de
diferenças finitas e é possível acessar valores de cotas, velocidades, áreas e
volumes em qualquer posição da malha e em qualquer instante do arquivo
processado. A célula apontada com o mouse tem seus valores detalhados nos
displays. A célula selecionada através do clique esquerdo pode revelar gráficos
da evolução de seus valores no tempo com a utilização do clique direito. O
mesmo pode ser obtido para a seleção de um conjunto de células, o que é feito
clicando, arrastando e soltando. Após a seleção o clique direito revela um
gráfico da evolução dos respectivos valores. A seleção pode ser de uma região
com o arraste, de uma coluna clicando na célula título da coluna, de uma linha
clicando na célula título da linha ou da planilha inteira clicando na célula do
canto superior esquerdo. As seleções têm seus valores médios apresentados
nos displays. No caso da célula (O; O), referente à posição do eixo y, os valores
foram especialmente detalhados, a célula foi destacada com a cor vermelha.
valores

mostrados

simultaneamente na tela através do botão "zoom".

Na janela

A

planilha

pode

ter

todos

seus

normal usa-se a barra de rolagem horizontal para percorrer a
planilha.
Os resultados referem-se às velocidades e à geometria. Cada aspecto
está inserido em páginas específicas acessadas com as guias "Velocidades",
"Geometria" e "Resumo". O resumo geral apresenta os valores que foram
verificados nas guias anteriores.
Cada

item,

com

resultados

à disposição,

deve

ser

~WD.Ahs®ta
í''UAS

selecionado através dos botões de opção.
Os resultados são mostrados seqüencialmente com o clique
no botão "rodar'' e os valores para cada instante podem ser
apresentados na planilha com o clique no botão "passo".
A figura 4.14 é uma reprodução da tela inicial para o acesso aos
resultados.

4 Metodologia

135

Célula de seleção geral da
planilha.
Gráfico Interativo para
velocidades verticais.
Acesso a pós seleção de
célula e clique com o
bolão direito.

Planilha
expandida com o
botao •zoom".
21 x 21 células.

Gráficos de
velocidade prévia,
por propagação e
média geral.

Barra de
rolagem
horizontal da
planilha.
Uso fora do
modo
expandido.

Célula titulo de coluna.

Célula titulo de linha.

I

I

i'

•

.
(• I

-~=f'

~

t

fN ,, , I,)";

o/

:c.;

t.ss ..:t~ru~

-

-·

rs--

z\ x "'·10 ·9
·8
·1
·6
-5
·4
·3
o 1J. 2J~.,· 5
7
8
10
·2 I ·1
9
·10' 1o.om 0.01&7 o.o1n O.Olro 0,0182 O.Oll8 0,0137 0,0193 0,0196_1_0.0196 0.02\6 o.021• 1o.0212fõ. 212 1o.02n 0,0200 0.020$ 0.()201 0.0189 0,0 7 0.000
0,0170
O,Ota3
O
,
O
il7
0.017& O.OII'll
o.o~
0,0196 10.0200 0.021t 0,0215 10,021910,0215 10.0211 OMI"l O.Ol04 0.01$9 0.0193 O.OI ~ 0,0177
·9 .IO,OISS 0.0170
-a to.om 0,0170 0.0172 0.01&5 0.0174 omn 0.0196 o.om o.om IO.OlO$ 0.0212 o.0222J 0.021~ 1o.om l o.om o.om 0.0212 0.()201 O,OI$t 0.01 l 0,0178
·1 10.0159 0.0171 O.~ j O.OISS JO.Ol&s 0,0178 0.01M I 0,019& 0.0204 10.0207 0.0216 o.021l lo.om 10.022• o.022oI o.om O.Oll"l 0.0200 0.019& 0.01 j) fõ.õir
,0221 0,0214 0,0207 O.OlOO 0,0 1 O.Oin
·_;_ ~o.oJ» 0.0159 10.0174 0,0171 0.0176 o. V1locidado v 1tical do oteilaç5o
.0227 0.021& 0,02(19 O.OZ05 0.01 1 o.om
-5 I0.01G7 W jO.OISt OJII72 0.0171 o.
G ~ico • Tetnpe • Velocidade
elocidade1 rn6cla$ abso~~
,02l0 0.0224 0,0215 0,0211 0,02 ~ 0.()202
-4
IO.IYI>'l 0,01$4 I O,OIS'! 0,0111 0,0177 o.
.0241 0,0231 0,0223 0.021l 0.02 ~ 0.()207
·3 IO,OJ» o.o170 1o.01n o.o113 o.0183 tõ.
v
,02111 0,0231 0,022$ 0,0220 0,02 }lo.0206
·2 J0.0170 ~ro,om I0.018J Jo.oi&S ~
,02158 0,0213 0,0231 0,0222 0.02 5 0.0200
~ io.OI17 O.Oill IO.Oll4 10.01871 0.0183 o.
,0268 0,0<62 0,0231 o.om 0,02 2 0.0212
o 10.0183 o.ol83 O,Oill O,OIJII 0,018$. O,
.0261 0.0211 0,0231 0,0222 0,02 7 0,0200
1 IO.OI!G I0.0189 O. OIS-I O.OiltJ O.OW O.
02158 0.0242 0,0228 o.om 0.02 7 0.0209
~ ~O,Oioll 0,0177 o.om O.Oil7 0.0192 o.
,..,.
.02~ 0,0212 0,0233 M220 0,02 J 0,0208
3 10.0171 0,0178 0,017S 0.013$ 0.0131 o.
--~
t:õffiiO.OZIO 0,0233 0.0221 O,o;! 21o.oro1
4 1o.ol72 0,0176 O,OiõO 0.01!:6 O.OW O,
.0210 0.0235 0,022810,0220 'õ.õ2 ~Fjo.D203
5 .l0.0171 0.0176 0.017S 0.01$5 0.0185 o.
.0231 0.0228 0,0226 0.0220 0,02 oJ0.()202
iO,OIS'l J0.0180 I 0,017S I0.0182 ~
.02zs omn 0.0221 o.o222 o.0210 0.0200
-T-i o.om Io,ol76 Io.o~ Io.owz o.om tõ.
.0221 0.0225 0,0217 0.0220 0.0 I 0.0204
0,01711 O.Jml I 0.0180 jO.OiliJ 0.019ijõ:
l
0. 0
,02l0 0.0213 0,0216 0,0212 ~~ 0,020&
9 • Lo.0110.t o.01tt~lo,OI71JO.O I7&.lo.o'~to.
t:õm'l 0.0213 0,0213 0.0204 0,021)31 0.0206
~j o.OIS'l l o.o111 fo.om lo.oi7J jo.o,n; fõ: ~ -- -

~---

···"'- ""'--- -- -

-r

, _I

IVif............ .,.,
.

11

.

Ve\-lcmdes Geom!lria
V~ 1alaliv"'

IV...

•O.Dl

I ResumoI

I-

Velodd poúç. I 0.02900
J lnst.vtc I 1009
I Po~ I
33

Velocidade$ rn!

Guias de resultados.
Modo de planilha
para velocidades,
geometria e resumo.

Dls plays.
Resultados finais.

Pr&rn

II

n.no-.?

I

1009
33

I

tw~~

I

lio·

J

1. - 1-

I

•

ln!e<~ ·

Mostra
velocidades
prévias no
gráfico
Fecha o gráfico.

Display de status.
Indica as funções dos elementos
apontados com o mouse.

101

•I

e«o y -----,

Zoom da
planilha.
Acesso ao gráfico de
ve locidades interpoladas.

Displays de ve locidades. Valores
apontados pelo mo use.

Figura 4.1 4 - Tela de resultados e gráfico interativo.

Encerra o programa
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Na guia de velocidades estão à disposição os resultados referentes às
velocidades

prévias,

velocidades

por

propagação,

velocidades

RMS,

velocidades instantâneas e somatório de velocidades instantâneas. Todos os
valores podem ser visualizados numericamente ou em gráficos interativos, seja
em células individuais com gráficos de linhas ou em conjunto de células com
gráficos de nuvem de pontos.
Na guia de geometria aparecem os resultados referentes às cotas y de
todas as células da malha de diferenças finitas, o valor máximo, o

valor

mínimo e a média. Para as cotas não há visualização gráfica. Na guia,
aparecem, também, os
resultados dos cálculos
Dlsplays dos
valores da área
máxima, mfnima,
média e da
ampliação.

da área deformada.
O clique no botão "Cale."
faz aparecer na planilha,

Botões para
avanço ou recuo
de instante.

em alguns instantes, os
valores

das áreas

de

Bolão para
resultados
das áreas.

cada célula da malha

Botão para mostra de gráfico
interativo.

os valores gerais.

superficial e nos displays

Figura 4.15 - Controle dos resultados para área deformada.

O gráfico interativo de

Área deforrDada
Gráfico - Tempo (ma) 11 Área (mrnl)

áreas mostra a evolução das
áreas para todo o arquivo com
valores para cada instante e
média geral.

~ li
Figura 4.16 - Gráfico interativo das
áreas deformadas.

I Área (mrrrl) I ÁÍea méáa I

=-..!.!
Ampliação !Ampliação méd.

4 Metodologia

137

Ainda, na guia de geometria, encontram-se os controles para os
resultados dos volumes deslocados. O clique no botão "Cale." faz surgir, em
alguns instantes, na planilha de resultados os volumes deslocados, para cada
instante, em cada célula da malha de diferenças finitas.
r- Volumes
Cale.

r

I~ I~ I _ª-1

(oi. (+)

v~ r.~+/-)

r

·~. . ,.i\

resultados
dos volumes.

I

Vol.med +:

I 14,69420

Vol.med-:

l-507,24920

Vol.med.:

l-492,55500

Dlsplays dos
valores de volume
máximo positivo,
máximo negativo
e médio.

'\.

Bolão para
mostra de
gráfico
interativo.

Bolões para
avanço ou recuo
de Instante.

Opções de mostra na
planilha. Volumes
positivos, negativos e
diferença.

o

Figura 4.17 - Controles dos volumes deslocados.
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A guia "Resumo" apresenta os principais resultados finais do Sistema
Óptico incluindo nome de arquivos, número de quadros, tempos, velocidades,
cotas, áreas, volumes e vazões. É possível gravar um arquivo com extensão
.opr com os resultados finais para consulta futura aos resultados do arquivo
filme processado. Também é possível exportar, para a área de transferência do
Windows, um texto com os resultados.
PRÁTICA-9:
1 Após o clique no botão "Resultados" do módulo de propagação
aparece a tela de resultados finais do Sistema Óptico;
Resultados

2

Na guia "Velocidades" marque a opção "Absoluta", clique no botão

3

rodar ~ e aguarde a exposição numérica na planilha;
Na planilha, clique na célula (O; 0), destacada em vermelho, e acione
a exposição do gráfico interativo com o botão direito;
Explore o gráfico, mova o mouse, clique no botão de velocidade

4

prévia

a

e verifique os displays.

5
6

Para sair do modo gráfico clique "OK" .J ;
Opcionalmente selecione outras células ou conjunto de células e
verifique os gráficos;

7

Com o botão "Passo"
para outros instantes;

8

Marque a opção "RMS", clique no botão rodar
exposição numérica na planilha;
Refaça os passos de 3 a 7;

9

é possível observar, na planilha, resultados

~

1O Marque a opção "Individuais", clique no botão rodar
exposição numérica na planilha;
11 Refaça os passos de 3 a 7;

e aguarde a

~

e aguarde a

12 Marque a opção "Somatório", clique no botão rodar ~ e aguarde a
exposição numérica na planilha;
13 Refaça os passos de 3 a 7;
14 Clique na guia "Geometria" e no botão "Cale." do campo
coordenadas y - verifique os resultados - para esse item não há
gráficos disponíveis;
15 Clique no botão " Cale." do campo "Áreas";
16 Clique nas teclas de retomo ~ ou avanço
resultados em outros instantes na planilha;

~

para observar

17 Clique no botão "Gráfico" ~ para acionar a exposição do gráfico de
áreas;
18 Movimente o mouse, verifique os displays, clique .J para sair.
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'

PRÁTICA- 9 - continuação:
19 Clique no botão "Cale." do campo "Volumes";
20 Mude as opções de volumes e clique nas teclas de retorno ~ ou
avanço ~ para observar resultados em outros instantes na planilha;
21 Clique no botão "Gráfico"
para acionar a exposição do gráfico de
volumes;
22 No gráfico, movimente o mouse, verifique os displays, clique .J
para sair.
23 Clique na guia "Resumo";
24 Observe os resultados, opcionalmente grave um arquivo .opr com o
ou exporte texto com o botão de cópia
clique no botão "Gravar"

a

.liill
para a área de transferência @"I ;

25 Clique na tecla "OK" .J , no canto inferior direito, para encerrar o
programa ou no menu "Arquivos" clique em "Novo" para iniciar
outro processamento.

Na seção de ensaios e resultados, dessa tese, estão descritos todos os
arquivos resultantes dos ensaios realizados nesse trabalho.
Os ensaios, com cerca de 21 O arquivos, estão, evidentemente,
diretamente relacionados com os objetivos desse trabalho. Sugere-se que, a
partir da seção de ensaios e resultados, ao menos, alguns deles sejam
verificados pelo leitor através do processamento completo com o programa
computacional.
No apêndice C, dessa tese, estão descritas algumas sugestões de
visualização. As sugestões de visualização são arquivos que demonstram a
resposta do Sistema Óptico perante situações não inerentes ao processo de
geração de turbu lência dedicado à reaeração mas com um comportamento
peculiar e bem conhecido. É o caso das ondas concêntricas se propagando
sobre a superficie, geradas a partir da queda de uma gota ou do balanço
cadenciado provocado na superficie pela grade oscilante em baixa rotação e
em início de regime.

Com o resumo final o Programa Computacional do Sistema Óptico
conclui o processamento referente ao arquivo - filme carregado e os dados
resultantes podem ser exportados através de um arquivo texto. Esses dados
são organizados em planilhas que englobam as séries de ensaios e que são
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relacionados entre si na apresentação dos resultados finais desse trabalho. A
figura 4.19 é uma reprodução da tela final do programa computacional onde
aparece um resumo geral do ensaio.

Resuii.Jdo~t

getais

-h,

RESULTADOS GERAIS - RESUMO
DATA DO PROCKSSAKENTO : . .................... .
1. ARQUIVO FOTO : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . .
2. ARQUIVO FILHE : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2 . 1 llúnero de f ra..es: .. .. . . .. .. .. .. .. . .. .
2.2 Duração (ns): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.3 Taxa de exposi ção (f ps ) : ............
3. VELOCIDADE VERTICAL DE OSCILAÇXO ( Jl/s ) :
3.1 Velocidade prévia - Interseção: ... . ..
3.2 Velocida de- Propagação: .............
3. 3 Velocidade - Interpolaçâ'o : . . .... . .. . .
4. AMPLITUDE DE OSCILAÇÃO (Rn) :
4.1 Cota náJ!ina positiva: ..... . .... . . .. . .
4 .2 Cota náJ!ina negativa : .. . .. . ...... . . ..
5. ÁREA DEFORMADA MÉDIA (an'): .. . ...... . . .. .
6 . AMPLIAÇÃO DA ÁREA DEFORMADA HIIDIA : . • . . . .
7. VOLUME DESLOCADO H~DIO (nn') : .. . .. .. . ....
8. VhZf..O hBSOLOTh lfÉDIA (1 / ain) : . . . .... . .. . .
9. ARQUIVO PR~ PROCESSADO ( •.opp ) : ... . ... .
10. ARQUIVO DE RESULTADOS ( •. opr ): .... • ... .

I

Vehc:idades Gear:etsia

Foto20fnsA.bnp
A20quadros . avi
20
660
30,3 0
0,024309
0,024423 '
0.59303
-2 .85051
402,199600
1. 0054 99
-160.732000
2 . 90094 e-1

I ANtrn0 11

[=;Áreas
I

~

OK
OK
OK

Vokaet

Pr~o

Vaz5ea

Pux:etwne<'io

OK
OK

IRm!adot • AIIWilO gorai.
Figura 4.19 - Tela final do programa computacional do Sistema Óptico .

4.5 ORGANIZAÇÃO DE DADOS.
Os dados obtidos no Sistema Óptico são organizados em planilhas que
resumem todos os valores e relacionam os parâmetros para formulação de
modelos. As planilhas fazem parte da seção de resultados dessa tese onde
também se encontram as análises desses resultados.
Os arquivos gerados, sejam fotos, filmes, dados, planilhas ou resultados
recebem uma nomenclatura que identificam o ensaio e estão localizados em
diretórios também nomeados especificamente.
A convenção para os arquivos - foto recebeu a seguinte padronização:
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IH

F

. I bmp

40

I

54

M

68
Nome Foto
Tipo de
grade:
F fina;
Mmédia;
L larga.

Posições x e y sobre
o tanque de grade
oscilante

l

.
I extensl!o
.bmp
H- Altura de água no

tanque. 40 em, 54 em ou
68 Clll.

Exemplo: Foto 15 25 GM H54.bmp.
A convenção para os arquivos - filme recebeu a seguinte padronização:

,-r=; I

Ordem de tomada de cena: A. B, C, ...

~~Filme

11

XXXrpm

I

extsã
en o avt

I~

G

F

IH

M

40

l
.I

avi

54
68

Nome
Filme

RPM do
ensaio.

L água
H - Altura de
no tanque.

Tipo de
grade:
F fina;
M média;
L larga.

Posições x e y sobre o tanque de
grade oscilante

40 em, 54 em
ou 68 em.

Exemplo: B Filme 140 rpm 15 25 GM H54.avi
A convenção para planilhas recebeu a seguinte padronização:

a~G

IH

F

40

xis

54

M

68
Nome Ens
,..,

Posições x e y sobre
o tanque de grade
oscilante

l

Tipo de
grade:
F fina;
Mmédia;
L larga.

Exemplo: Ens 15 25 GM H54.xls.

l

extensão xis
H - AJtura de água no
tanque. 40 em, 54 em ou
68cm.

I
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A convenção para planilhas de resultados gerais para um determinado
tipo de grade recebeu a seguinte padronização:

EJ
I NomeRcs

G

J

F

IH

40

.I

xis

I

54

M

68
Ttpo de
grade:
F fina;
Mmédia;
L larga.

l

I ex1ensão xis
H - Altura de água no
tanque. 40 em, 54 em ou
68em.

Exemplo: Res GM H54.xls

Também existem arquivos de dados com extensões .opp, .opr, .opa,
.opv1 e .opv2, que tem a nomenclatura do arquivo filme seguido da extensão.
Todos os arquivos produzidos encontram-se no CO

ROM que

acompanha essa tese e seu conteúdo está descrito no Apêndice B desse
trabalho.

4.6 AJUDA NA OPERAÇÃO DO PROGRAMA COMPUTACIONAL.

O Programa Computacional do Sistema Óptico recebeu uma seção de
ajuda que pode ser acessada em qualquer ponto do programa. Na ajuda estão
especificados os passos necessários à consecução dos módulos indicando,
através de imagens e de texto, a função e a seqüência dos controles na
operação usual. A ajuda é obtida através do menu "Assistência > Conteúdo" e
o assunto, imediatamente aberto, será relativo ao módulo em execução. Cada
assunto é composto por uma série de páginas que detalham a operação
utilizando uma janela de imagens com recortes dos formulários e textos
explicativos.
Com a figura 4.20 mostra-se o formulário da seção de ajuda.
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Links para acesso
aos diversos
assuntos.

Bolão de salda da
ajuda.

Botões para percorrer os
assuntos.
Botões para percorrer as
páginas.

Janela de Imagens com
recortes dos formulários
do Programa do Sistema
Óptico.
A Imagem apresentada
se relaciona com a
página do assunto.

Figura 4.20- Formulário de ajuda do Programa Computacional do Sistema Óptico.

4. 7 O USO DA OPÇÃO AUTO MÁTI CA.
O tempo de processamento de arquivos-filme, no Sistema Óptico, pode
ser substancialmente abreviado com o uso da opção automáti ca no módulo de
processamento de imagens. Algumas rotinas gráficas serão reduzidas ou
suprimidas. O módulo de geometria aparece sumariamente. O módulo de
oscilação não é apresentado. No módulo de propagação não se apresentam as
condições intermediárias nas iterações e a malha "salta" para as condições
finais de cada instante e, durante esse processo, não é apresentado o mapa de
isolinhas. Nesses 4 módulos o processamento é conduzido automaticamente
sem interferência do usuário. Após o módulo de propagação a tecla
"Resultado" leva diretamente à página de resultados finais do Sistema Óptico.
As guias com as planilhas de resultados e gráficos interativos não estarão
disponíveis. No módulo opcional de velocidades propagadas o processo
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iterativo não mostra situações intermediárias e a partir dos gráficos interativos
~.

de velocidades e posições tem-se acesso imediato à página de resultados
finais do Sistema Óptico.
O uso da opção automática importa em significativa economia de tempo
no processamento de arquivos no Sistema Óptico. Entretanto, o uso da opção
automática é restrito para arquivos "pré-qualificados" já que a visualização dos
gráficos e imagens é essencial para identificação de distúrbios nos arquivosfilme que podem comprometer os resultados finais.
Pré-qualificar um arquivo-filme importa em processar com a opção
"Manual", no mínimo, até o módulo de geometria ondé pode ser verificado o
comportamento dos raios incidente e refletido, suas coordenadas e a
compatibilidade do arquivo-filme. Nesse arquivo, eventuais pontos extras
originados por perturbações, interferências ou quaisquer anomalias, devem ser
eliminados utilizando-se um programa de edição de im.agens.
Todos os arquivos-filme incluídos no CO ROM, anexo a essa tese, estão
pré-qualificados.

5 ENSAIOS, RESULTADOS E ANÁLISES

5.1 CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES.

Realizaram-se ensaios alterando-se a profundidade d'água no tanque de
grade oscilante, a posição do ponto de tomada de medidas sobre a superfície,
o tipo de malha da grade e a velocidade de rotação aplicada à grade. Os
ensaios com profundidade de 54 em foram priorizados por apresentarem
estudos em trabalhos anteriores com relação ao coeficiente de reoxigenação

K2 no mesmo tanque. Os demais ensaios foram procedidos no sentido de
investigar a influência das variações sobre os valores calculados no Sistema
Óptico.
Os resultados de um conjunto de ensaios são apresentados em
planilhas acompanhadas de gráficos e curvas de ajuste através de regressões,
entre as quais, a regressão polinomial apresentou melhor ajuste na maioria dos
casos. Os resultados de ensaios procedidos para um determinado tipo de
grade constam da velocidade de rotação aplicada à grade e dos respectivos
valores dos parâmetros calculados no Sistema Óptico. Nenhum valor de
resultado, em ensaios cinemáticos, resulta de uma única medida isolada. Cada
valor de parâmetro decorre da média ponderada entre 3 tomadas de medidas.
Os pesos da média ponderada são o número de trames de cada um dos três
arquivos filme que entra no cálculo. Excepcionalmente, em alguns ensaios
ocorreram valores destoantes para uma das tomadas de medida. Nesse caso
os valores dos resultados decorreram da média entre duas medidas já que a
medida destoante foi descartada. Em casos em que as três medidas destoaram
o. ensaio foi refeito.

(O; O)

O posicionamento do ponto de

(50; O)

·-------.,-----.

medição sobre a superfíéiff da água é

•(15; 25)

definido por suas coordenadas em
centímetros.

A

referência

para

as

coordenadas do ponto de medição é
apresentada na figura 5.1.

(O; 50)

(50; 50)

Figura 5.1 - Referência de coordenadas.

''
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Óptico

são,

inicialmente,

relacionados à velocidade de rotação e na seqüência os valores são
relacionados entre si. Procura-se investigar a melhor solução para o seguinte
problema:

As médias absolutas da velocidade vertical, da vazão de deslocàri1ento
e da velocidade angular foram obtidas através de um ensaio realizado no
tanque de grades oscilantes com o Sistema Óptico. Qual velocidade de rotação
estava aplicada na grade oscilante do tanque e qual tipo de grade foi
empregada?

Se o problema acima for satisfatoriamente resolvido ter-se-á encontrado,
também, a relação entre os parâmetros calculados pelo Sistema Óptico e o
coeficiente de reaeração K2 . Os ensaios de reoxigenação, no tanque de grade
oscilante, são procedidos com aplicação de determinada velocidade de rotação
e tipo de grade oscilante a partir da deaeração e gradativa reaeração com
medição do oxigênio dissolvido. Os ensaios resultam nos respectivos
coeficientes K2.
Agora, supondo-se que um teste com o Sistema Óptico seja operado em
um escoamento qualquer, seja em tanque de geração de turbulência, canal,
reservatório ou curso d'água natural. Também, que os parâmetros obtidos
resultem em determinados valores dentro dos limites de operação êlo Sistema
Óptico e dentro dos limites de turbulência gerada pelo tanque dé grade
oscilante. Nesse caso, o escoamento testado poderá ser reproduzido,
equivalentemente no tanque, aplicando a conveniente velocidade de rotação e
o tipo de grade. As condições de temperatura, umidade relativa do' ar e pressão
também poderão ser reproduzidas. O coeficiente de reaeração K2 ou
coeficiente de trànsferência ga'sosa KL poderão ser determinados de forma

~spe~ífica para o caso em est~do .
1

'

1

1
J

(..,

·'

..

Assim, o modelo que se formula nessa te'se é fornecer, a partir de

me8idas, o dados necessários para reproduzir a turbulência superficial no
tanque de ·grades oscilantes e conseqüentemente definir o parâmetro de
reaeração.

.,
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Resultados prévios para o coeficiente K2, em diversas situações de
operação, já foram obtidos nesse mesmo tanque de grade oscilante nas
pesquisas de ROMA (1988), MIRANDA (2000) e PEREIRA (2002). Os valores
encontrados nestes trabalhos são aproveitados para a exemplificação do
modelo gráfico proposto nesta tese e isso é discutido no sexto capítulo, "UM
MODELO PARA A REAERAÇÃO".

5.2 COMPORTAMENTOS ESPERADOS.
Os parâmetros calculados pelo Sistema Óptico estão fortemente
relacionados com a energia fornecida ao sistema através da oscilação da
grade. O rendimento da transferência de energia, para uma mesma velocidade
de rotação, varia com o tipo de grade empregada. As diferentes grades podem
proporcionar, para uma mesma velocidade de rotação, valores diferenciados de
velocidades superficiais, ampliações superficiais e vazões de deslocamento.
Podem ser observadas, na superfície, para mesmas velocidades verticais,
diferentes velocidades angulares e vazões. A resposta do sistema a um ganho
maior de energia pode se dar na forma de maiores velocidades de oscilação
superficial,

maiores

deformações

superficiais

ou

ambos,

porém,

com

tendências diferentes para cada tipo de grade. Maiores deformações implicam
em maiores inclinações que terão resposta na propagação da malha superficial
e na velocidade angular. Superfícies que se apresentem com elevado nível de
deformaç~o

e, principalmente, se essas deformações se diferenciam em

maiores níveis, de um instante para outro, acarretam acréscimos de vazão.
Também, se essas superfícies ocorrem com maior amplitude, ou seja, se os
nós da malha de diferenças finitas se deslocam em maiores espaços, na
unidade de tempo, tem-se o aumento da vazão. Considerando-se uma mesma
velocidade de oscilação superficial, para o uso da grade de malha larga
esperam-se menores deformações. Para a grade de malha fina prevê-se

p,

incremento das deformações. A velocidade angular e a vazão de deslocamento

,,

têm origem nas deformações e na intensidade com que elas se alteram. A
velocidade vertical tem origem na oscilação superficial mas não depende,
diretamente, da deformação. Através dos resultados verifica-se que nenhum
dos parâmetros, sozinho, é capaz de caracterizar o nível de turbulência do
escoamento. É necessário lançar mão de relações entre dados em conjunto e
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em diversas combinações, entre as quais identifica-se a que melhor se
enquadra para a caracterização da turbulência.
Uma questão importante, relacionada com o comportamento e com os
resultados obtidos, está no estabelecimento do regime turbulento no fluxo do
tanque. A partir da análise dos primeiros ensaios percebeu-se que era
necessário implantar uma ferramenta adicional no programa computacional:
Obtenção e registro de certos dados geométricos para verificação do regime de
escoamento.

5.3 REGIME DE ESCOAMENTO NO TANQUE DE GRADES OSCILANTES.
Os pioneiros no uso de sistemas de geração de turbulência por grades
oscilantes foram ROUSE & DOOU (1955) que pesquisaram o processo
turbulento de mistura utilizando uma interface líquido -líquido. FORTESCUE &
PEARSON (1967) estudaram a turbulência desenvolvendo o que chamaram de
Modelo dos Grandes Turbilhões. THOMPSON & TURNER (1975) utilizaram o
sistema de grades oscilantes no estudo da estrutura turbulenta. Estudos
relacionados com a freqüência de oscilação da grade e a turbulência superficial
foram desenvolvidos por HOPFINGER & TOLY (1976), complementando os
trabalhos de THOMPSON & TURNER. Estes pesquisadores utilizaram o
Anemômetro de Fio Quente para medir a turbulência em camadas próximas à
superfície.
O breve relato acima, o qual indica apenas algumas citações entre
muitas outras obras, mostra a importância do sistema de grades oscilantes no
estudo da turbulência e sua grande adaptabilidade para o desenvolvimento de
pesquisas na área da transferência de massa na interface e na mecânica da
turbulência.
No início dos trabalhos dessa tese ainda não se tinha uma idéia precisa
a respeito do estabelecimento do regime turbulento, porém, uma condição que
parecia bastante óbvia é que era necessária uma velocidade mínima de
rotação aplicada à grade para proporcionar um regime turbulento efetivo.
Velocidades em torno de 20 ou 30 oscilações por minuto não produziam
qualquer efeito visível na superfície. Presumiu-se que o escoamento, nesta
situação, se existente, deveria ter características laminares. O aumento da
velocidade proporcionou efeitos visíveis na superfície. Mas ainda era difícil
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admitir que o escoamento tivesse assumido características turbulentas. Apesar
do movimento que produzia a desconfiguração da imagem especular na
superfície em níveis perceptíveis, a idéia de se atribuir uma característica física
baseando-se em observações visuais, era, sem dúvida, pouco consistente.
Para as velocidades de rotação mais altas teve-se a certeza de se presenciar
um escoamento turbulento na superfície. A existência da passagem de uma
determinada situação de escoamento para outra, diferenciada, com o
incremento da velocidade de rotação aplicada à grade oscilante, era evidente.
Mas o registro das velocidades verticais de oscilação da superfície e a
respectiva evolução dessas velocidades com o movimento da .grade oscilante,
vieram revelar dados que poderiam ser medidos, comprovados, demonstrados.
Através das velocidades verticais e outros dados decorrentes de medições
diretas e sua relação com o comportamento da oscilação superficial pode-se
chegar a conclusões importantes sobre o estabelecimento de um escoamento
turbulento efetivo na superfície.
Os resultados dos primeiros ensaios mostravam uma velocidade vertical
de oscilação crescente e em proporção à velocidade de rotação da grade até
um certo nível, quando ocorria uma abrupta alteração na velocidade vertical e
posterior recuperação com o aumento do nível de rotação.
Esse comportamento se repetiu nos demais ensaios que foram se
realizando. Como não havia possibilidade de se tratar de erro crônico esse fato
subsidiou a hipótese de que o escoamento superficial atravessava fases
diferentes em resposta ao nível de agitação a que era submetido ou, melhor, se
situava em determinados regimes de escoamento.
A geração de turbulência em sistemas por grades oscilantes se baseia
na formação de jatos, dirigidos ao volume, decorrentes do movimento vertical
da grade. Entretanto, nessa pesquisa, concluiu-se que a formação dos jatos ou
seus efeitos sobre a superfície não deve ser uma regra fixa.

t'

Uma descrição dos extremos entre os regimes que atuam nq
'·

escoamento do tanque e que nesses extremos podem ser visualmente
constatados, é de que em baixo nível de rotação a superfície apresenta um
comportamento ondulatório em coerência com a freqüência de rotação. No
outro extremo, em alto nível de rotação, pode-se perceber na superfície o efeito
da ação dos jatos da grade. Nessa situação o movimento ondulatório é contido,
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ocorrem perturbações aleatórias, com fluxos ascendentes e descendentes,
distribuídos irregularmente e constata-se, visualmente, um regime efetivamente
turbulento. Mas fora dos extremos a diferença entre estados pode ser sutil e na
maioria das vezes não há como distinguir visualmente a situação de regime.
Como visto na seção de revisão bibliográfica desta tese, a velocidade,
no escoamento turbulento, se caracteriza pelas flutuações aleatórias das
velocidades instantâneas em torno da média. No Sistema Óptico, o cálculo da
velocidade instantânea3 é, basicamente, dependente da variação de posição
do ponto de incidência do feixe laser no intervalo de tempo. Essa posição deve
ter um comportamento aleatório em torno de sua média. Aliada à posição do
ponto de incidência, a posição do ponto de reflexão também deve ter um
comportamento aleatório. Ao relacionar as posições de incidência e reflexão
entre si, é compreensível, até certo ponto, que elas tenham tendência a oscilar
no mesmo sentido, porém, essa tendência, apesar de continuar existindo, não
deve permanecer com efeitos constantes no decorrer do tempo. Além disso,
para um escoamento turbulento natural não se admite características de
oscilação com freqüências constantes, pois essa propriedade só poderia ter
origem em algum tipo de indução artificial. Nos escoamentos do tanque de
grades oscilantes, essa indução artificial pode ser, nitidamente, percebida em
regimes de baixa rotação. Aparentemente os jatos não se formam ou não
provocam efeito turbulento sobre a superfície. O efeito é um "balanço" que
ondula com freqüência compatível com a oscilação da grade. Assim, esse
regime foi denominado de "Regime Coerente". No outro lado, em altas
rotações, o comportamento superficial se desprende da relação de balanço
combinado com a grade oscilante e assume as características aleatórias de um
escoamento turbulento. Esse regime foi denominado de "Regime Caótico".
Entre os dois regimes também foi possível identificar um estado de transição.
A identificação do comportamento superficial foi realizada através do
registro da variação das abscissas dos pontos de incidência e reflexão no
decorrer do tempo. Essa variação é calculada a partir da posição estática de
cada um dos pontos. Na seção de processamento geométrico do programa

3

No Sistema Óptico a velocidade instantânea é calculada com o espaço percorrido e o intervalo de tempo
enlre dois instantes consecutivos. Como o intervalo de tempo é reduzido, a velocidade foi considerada
" instantânea" abrindo-se mão do rigor conceitual.
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computacional pode-se acessar o gráfico interativo onde se relacionam as
variações das abscissas com o tempo e também é possível exportar um
arquivo texto, com a extensão .opx, com os valores calculados para edição em
planilhas eletrônicas. Com a figura 5.2 mostra-se 3 exemplos dessa edição.
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Figura 5.2 - Gráficos da variação da abscissa dos pontos de incidência e refl exão no decorrer
do tempo para ensaios nas velocidades de 95 rpm, 148 rpm e 195 rpm.
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O gráfico do ensaio a 95 rpm refere-se a um escoamento em regime
coerente. A oscilação ocorre em uma única freqüência, praticamente constante,
para ambos os pontos de incidência e reflexão. Também, a amplitude de
oscilação permanece no mesmo patamar do decorrer do tempo. As curvas
demonstram o caráter ondulatório do movimento superficial.
Os gráficos dos ensaios de 148 e 195 rpm referem-se aos escoamentos
em regime caótico. Percebem-se óbvias diferenças entre os valores registrados
nessas situações e aqueles do escoamento coerente. Também se pode notar a
alta amplitude da oscilação do ponto de incidência no ensaio a 95 rpm. Essa
amplitude acarreta altos valores para a velocidade vertical e explica os
resultados obtidos nas séries de ensaios, nas quais, no regime coerente, com
menores velocidades de rotação, podem-se atingir velocidades verticais
superiores aos de alguns dos ensaios no regime caótico.
Outros exemplos que demonstram o regime de escoamento estão
apresentados a partir do item 5.4 nos resultados gerais.

5.3.1 Avaliação numérica do regime de escoamento.

O coeficiente de correlação R, mencionado no item 2. 7 dessa tese,
avalia a relação entre dois conjuntos de dados. Para fortes correlações o
coeficiente aproxima-se da unidade.
Percebe-se que no regime coerente as curvas de oscilação das
abscissas dos pontos de incidência e de reflexão possuem um comportamento
"conectado", ou seja, as variações, apesar de diferirem em amplitude, seguem
num mesmo ritmo, denotando um certo grau de correlação. Já no regime
caótico essa correlação se perde e as curvas variam aleatoriamente. Na
transição, entre os regimes, verificam-se fases alternadas. Considerando esse
comportamento, o cálculo do coeficiente de correlação, R, para os dados de
oscilação das abscissas poderia resultar em valores característicos e essa
aplicação foi investigada. O cálculo do coeficiente de correlação consiste na
aplicação da expressão (2.48) aos conjuntos de dados de oscilação das
abscissas dos pontos de incidência e reflexão considerando um número igual
de pontos em cada conjunto e a quantidade total de dados dos ensaios, que
em média, atingem 1065 registros. A tabela 5.1 contém o resultado da
aplicação para alguns ensaios.

5 Ensaios, Resultados e Análises

153

Tabela 5.1 - Co.eficientes de correlação R, obtidos para alguns ensaios.

Ensaio
A 95 rpm
A 148 rpm
A 168 rpm
A 195 rpm
A 93 rpm
A 148 rpm
A 153 rpm
A 168 rpm
A 92 rpm
A 80 rpm
A 158 rpm
A 198 rpm

1525 gf
1525 gf
1525 gf
1525 gf
1525 gm
1525 gm
1525 gm
1525 gm
1525 gl
3812 gf
3812 gf
3812 gf

h54
h54
h54
h54
h54
h54
h54
h54
h54
h54
h54
h54

REGIME DA OSCILAÇÃO SUPERFICIAL
Coeficiente R
Analise grafica
Observação
0,89474
Coerente
Transiçao
0,25751
Ponto considerado na curva caótica
Transição
0,33643
Ponto considerado na curva coerente
0,40737
Caótico
0,84739
Coerente
0,39981
Translçao
Ponto considerado na curva caótica
0,75328
Caótico
0,33643
Caótico
0,75828
Coerente
0,79962
Coerente
Ponto de periferia
0,39914
Caótico
Ponto de periferia
0,12582
Caótico
Ponto de periferia

De forma geral, valores de R abaixo de 0,5 indicam escoamento caótico.
Valores acima de O, 7 indicam escoamento coerente.
Para situações extremas o coeficiente apresenta resultados que
respondem

adequadamente ao regime de escoamento.

Em

situações

intermediárias podem ocorrer falhas na avaliação baseada exclusivamente no
resultado numérico, como no ensaio A 153rpm1525gmh54 no qual a avaliação
numérica indicaria escoamento coerente.

5.4 RESULTADOS GERAIS.
Para identificação e futuras repetições, os ensaios são especificados
pela velocidade de rotação, tipo de grade utilizada, profundidade de água no
tanque e coordenada, em centímetros, do ponto de tomada de medidas.
Foram realizados ensaios com rotação nula (ensaio estático) e com
grade oscilando entre 60 e 250 rotações por minuto (ensaio cinemático). Foi
utilizada uma grade de malha larga com aberturas #64mm, malha média com
aberturas #39mm e malha fina com aberturas #26mm. As profundidades de
ensaio foram de 39, 54 e 68 em. As posições do ponto de tomada de medidas
foram nas coordenadas (12; 12), (38; 12) e (15; 25). Para cada rotação
aplicada à grade oscilante, foram procedidas três tomadas de cena e, conforme
descrito na metodologia, o resultado final consistiu na média dos valores.
A seguir, para efeito de verificação da resposta do Sistema Óptico, são
apresentados gráficos decorrentes do processamento geométrico relativo às
velocidades instantâneas e médias, evolução das áreas das superfícies
deformadas e das vazões instantâneas e médias para alguns dos ensaios.
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A figura 5.3 contém 3 exemplos onde se comparam as velocidades
instantâneas no decorrer do tempo e respectivas médias absolutas.
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Figura 5.3 - Gráficos Velocidade (m/s) X Instante (ms) para os ensaios de 80, 160 e 200 rpm,
utilizando a grade de malha méd ia com ponto de medição na coordenada (15; 25) do plano
superfícial do tanque de grade oscilante.
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O gráfico da área da superfície deformada e da área média, no decorrer
do tempo para um ensaio de 140 rpm, é apresentado na figura 5.4.
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Figura 5.4 - Gráfico Área X Instante para um dos ensaios de 140 rpm utilizando a grade de
malha média e profundidade de 54 em com ponto de medição na coordenada (15; 25).

Com a figura 5.5 mostra-se a variação da vazão instantânea de
deslocamento e da vazão média absoluta de deslocamento com o tempo no
ensaio de 140 rpm.
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Figura 5.5 - Gráfico Vazão X Instante para um dos ensaios de 140 rpm utilizando a grade de
malha média e profundidade de 54 em com ponto de medição na coordenada (15; 25).

Os gráficos são obtidos a partir da edição, em planilha eletrônica, de
arquivos-texto exportados pelo programa computacional do Sistema Óptico.
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5.4.1 Ensaios na profundidade de 54 em e coordenada (15; 25).

,,

Os resultados apresentados a seguir são relativos aos ensaios
realizados no tanque de grade oscilante, com profundidade d'água de 54cm e
na coordenada (15; 25). A altura da tela de projeção em relação à água foi de
25 mm e a altura do centro óptico em relação à tela foi de 360 mm.
Os valores apresentados na Tabela 5.2, relativos aos ensaios com a
grade fina, resultam das médias obtidas a partir de 46 registros em quatro
séries estabelecendo 18 conjuntos de informações.

ENS 1525 GF H54
Tabela 5.2- Resultados dos ensaios com a grade fina no tanque de grades oscilantes.
Serie 1 ·Grade fina (#26) ·Profundidade 64 em· Posição (1 5; 25)
Valores lidos
Valores eorri9idos
Velocidade Declividade Velocidade
Velocidade Declividade Velocidade
Vazão
Relação
Ampliação
Prévia
média
média
(!révia
an9ular
an9ular
m/s
mmlmm
rad
/s
IIm in
m/s
mmlmm
rad/s
rl.!m

o

62
80
93
147
168
180

o
195
218

o
80
136
148
188
220

0,000109
0.000748
0,001046
0,001 221
0,001207
0,002330
0,001705

0,000105

0,0051 71
0,006258
0,006662

0,0027

0,0565
0,0967
0,0889

1
1,000053
1,000155
1,000178
1,000780
1,000890
1,001086

0,001592
0,015600
0,023139
0,027559
0,034491
0,050630
0,042802

0,000000
0,000639
0 ,000937
0,001112
0,001098
0,002221
0 ,001 596

o

0,005066
0,006153
0,006557

o

0,0538
0,0940
0,0862

Serle 2 ·Grade fina (#26) ·Profundidade 64 em ·Posição (16; 26)
Valores lidos
Valores eorrll!idos

0,000099
0,001988
0,002207

0,000229
0,007219
0,010100

0,0044
0,1074
0,1641

1
1,001546
1,002071

0,001557
0,050998
0,053401

0,000108

0,004313
0,006917
0,010442

0,0038

0,0539
0,1170
0,1816

1
1,000168
1,000723
1,001009
1,001320
1,002083

0,001828
0,022001
0,042127
0,039454
0,048402
0,055173

o

0,000198
0,001727

0,000468
0,004665

0,0066
0,0800

1
1,000780

0,003008
0,040270

o

0,014007
0,021547
0,025967
0,032898
0,049038
0,041210

o

o

o

o

0,006990
0,009871

0,1031
0,1597

0,049441
0,051844

o
0,000754
0,001648
0,001 136
0,0018 11
0,002164

o

o

0,0501
0,11 32
0,1778

0,020173
0,040299
0,037626
0,046574
0,053345

o

0,004205
0,006809
0,010334

Serle 4 ·Grad e fina (#26) ·Profundidade 64 em· Posição (16; 26!
Valores lidos
Valores corril!idos

178

1/mln

0,001889
0,002108

Se ri e 3 ·Grade fina (#26) ·Profundidade 64 em· Posição (1 5; 25)
Valores corrigidos
Valores lidos

0,000133
0,000887
0,001781
0,001269
0,001944
0,002297

Vazão

o

o

o

o

0 ,001 529

0,004198

0,0735

0,037262

O ensaio com rotação nula registra o "ruído" da aquisição. Os valores
corrigidos resultam da subtração dos valores lidos pelos valores dos ensaios de
rotação nula. As velocidades calculadas pela interseção da superfície
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deformada com eixo y apresentam pequena diferenciação em relação às
velocidades prévias. Esse fato ocorre em função das pequenas inclinações
superficiais e baixas amplitudes do escoamento. A ampliação superficial
apresenta valores reduzidos e é preferível associar os efeitos da ampliação,
com a amplitude e a velocidade vertical através do cálculo da vazão. Os
valores da declividade média e da velocidade angular média absoluta foram
calculados apenas para os níveis de rotação que proporcionam um
escoamento turbulento efetivo, dentro do regime caótico. Nesse trabalho são
feitas considerações com os valores das velocidades verticais médias
absolutas decorrentes da interseção do plano tangente com o eixo y
(Velocidade Prévia), da vazão de deslocamento e da velocidade angular média
absoluta, apenas onde se detecta condições de turbulência efetiva.
O gráfico da velocidade vertical média absoluta em função da velocidade
de rotação é apresentado na figura 5.6.
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Figura 5.6 - Gráfico Velocidade média absoluta X Rotação.

No gráfico acima observa-se a clara distinção entre as tendências de
cada regime, bem como, uma região de transição em torno dos 150 rpm.
A região de transição apresenta um comportamento peculiar com
relação ao regime. Nota-se comportamentos ondulatórios, por alguns instantes,
intercalados com súbitas perturbações turbul entas que não persistem. O
gráfico da figura 5.7 é a relação da oscilação das abscissas do ponto de
incidência e de reflexão com o tempo, no ensaio de 168 rpm.
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Oscilação 168 rpm
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Figura 5.7- Gráfico da variação da abscissa dos pontos de incidência e reflexão no decorrer
do tempo para o ensaio na velocidade de 168 rpm.

Entretanto, para 148 rpm nota-se um comportamento aleatório, como
pode ser verificado no gráfico da figura 5.8 que foi expandido, em relação à
figura 5.2, para um registro em maior intervalo de tempo. Conclui-se que a
região de transição admite a co-existência dos regimes, podendo, inclusive,
assumir as características de um, de outro ou ambos simultaneamente.
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Figura 5.8 - Gráfico da variação da abscissa dos pontos de incidência e reflexão no decorrer
do tempo para o ensaio na velocidade de 148 rpm.

A relação da vazão de deslocamento com a velocidade de rotação
também resulta em características semelhantes no que tange aos regimes. A
figura 5.9 contém o gráfico dessa relação.
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Figura 5.9 - Gráfico Vazão de deslocamento X Rotação.

Os estudos são dirigidos para a formulação de um modelo para a
reaeração.

Nesse caso importam os escoamentos com características

turbulentas naturais e os parâmetros de velocidade angular e declividade, cujo
cálculo foi introduzido posteriormente no Sistema Óptico, tiveram seus valores
obtidos apenas nos ensaios dentro do regime caótico. A relação entre a
velocidade angular e a rotação pode verificada no gráfico da figura 5.1O.
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Figura 5.1 O - Gráfico Velocidade angular X Rotação.

Os valores apresentados na Tabela 5.3, relativos aos ensaios com a
grade média, resultam das médias obtidas a partir de 41 tomadas de cena em
duas séries que se mostram em 14 conjuntos de informações.
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ENS 1525 GM H54
Tabela 5.3 - Resultados dos ensaios com a grade média no tanque de grades oscilantes.

Rotação
rem

o

80
120
140
180
200
220
240

o
93
142
153
168
208

Velocidade
Prévia
m/s
0,000390
0,000967
0 ,001526
0,001881
0,002054
0,002115
0,003087
0,003242

Serie 1 ·Grade media (#39) ·Profundidade 64 em· Posição (15; 26)
Valores lidos
Valores corrigidos
Declividade Velocldade
Velocidade Declividade Velocldade
Ampliação
Vazão
média
angular
média
erévia
an11ular
mm/mm
rad/s
Vmin
m/s
mm/mm
rad/s
0,000192
0,0051
1,000000
0,005071
1,000077
0,016778
0,000577
1,000127
0,026211
0,001136
1,000162
0,030704
0,001491
1,000174
0 ,032595
0,001664
1,000197
0,003574
0,0823
0,035207
0,001 725
0,003382
0 ,0772
0 ,0898
0,004122
0,0949
1,000320
0,046973
0,002697
0,003930
0 ,1072
0,005193
0,1123
1,000362
0,050608
0,002852
0,005001

0,011707
0,021140
0,025633
0,027524
0,0301 36
0,041902
0,045537

0,000476
0,000993
0,001640
0,00161 5
0,00181 7
0,002328

Serie 2 ·Grade media (#39) ·Profundidade 64 em· Posição (16; 26)
Valores lidos
Valores corri!lidos
0,000558
0,0096
1,000003
0,007918
1,000010
0,014001
0,000517
1,000023
0,025531
0,001164
0,001359
0,0244
1,000026
0,025360
0,0011 39
0,000802
0,01 48
0,003117
0,0660
1,000061
0,030343
0,001 341
0,002559
0,0564
1,000103
0,038035
0,001 852

0,006084
0,017613
0,01 7442
0,022426
0,03011 8

o

o
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o

o
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o
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Figura 5.11 - Gráfico Velocidade vertical média absoluta X Rotação para os ensaios com a
grade média , profundidade de 54 em e tomadas de medida na coordenada (1 5; 25).

A figura 5.11 contém o gráfico de velocidades para o ensaio com a grade
média e o efeito dos regimes de escoamento sobre a tendência das
velocidades pode ser percebido, ocorrendo uma fase de transição em torno dos
140 rpm .
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O comportamento ondulatório da superfície no regime coerente com o
uso da grade média apresentou, para o ensaio a 93 rpm, uma alternância
constante entre intervalos de alta e baixa amplitude. A 153 rpm verifica-se o
caráter caótico. Nos gráficos da figura 5. 12 pode-se observar o desempenho
das oscilações.
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Figura 5.12 - Gráficos da variação da abscissa dos pontos de incidência e reflexão no decorrer
do tempo para o ensaio na velocidade de 93 rpm e 153 rpm.

Nos ensaios, com grade média, a relação entre vazão de deslocamento
e velocidade de rotação apresentou o gráfico da figura 5. 13.
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Figura 5.13 - Gráfico Vazão de deslocamento X Rotação.

O gráfico da figura 5.14 relaciona a velocidade angular média absoluta
com a rotação para os ensaios de grade média.
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Figura 5.14 - Gráfico Velocidade angular X Rotação.

Os gráficos vêm acompanhados de curvas de ajuste, que de forma
geral, resultam em polinômios de segunda ordem. Os ajustes serão úteis no
desenvolvimento de um modelo de previsão e as aproximações, pelas curvas
de ajuste, têm alcançado valores satisfatórios, considerando o nível de
precisão para o modelo.
Os ensaios com a grade larga apresentaram os valores da Tabela 5.4
que resultam das médias obtidas a partir de 32 tomadas de cena em duas
séries resumidas em 12 conjuntos de informações.
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ENS 1525 GL H54
Tabela 5.4 - Resultados dos ensaios com a grade larga no tanque de grades oscilantes.

Rotação
r~m

o

92
138
158
168
180
198
223

o
205
228
246

Velocidade
Prévia
mfs
0,000157
0,000513
0,000935
0,001262
0,000879
0,001425
0,001699
0,001877

Série 1 ·Grade lar!Za ~1#64! • Profundidade 64 em • Posi~ã o ~16; 26!
Valores lidos
Valores corrigidos
Velocidade Declividade Velocidade
Declividade Velocidade
Ampliação
Vazão
angular
média
angular
média
~révia
rad/s
mmlmm
Vmin
mfs
mmfmm
rad/s
0,000182
0,0032
1
0,002280
o
o
o
1,000094
0,014495
0,000356
1,000264
0,022689
0,000778
1,000284
0,026372
0,001105
0,001723
0,0310
1,000108
0,019280
0,000722
0 ,001541
0,0278
0,002237
0,0371
1,000088
0,023907
0,001268
0,002056
0,0339
0,003402
0,0757
1,000117
0,028574
0,001542
0 ,00322 1
0,0725
0,003873
0,0909
1,000148
0,032404
0,001720
0,003691
0,0877

0,012215
0,020409
0,024092
0,01 7000
0,021627
0,026293
0,030124

0,000254
0,001816
0,001939
0,002379

Serie 2 ·Grade larga ~1#64! ·Profundidade 64 em· Posl2ão ~16; 26!
Valores lidos
Valores corrigidos
0,000429
0,0078
0,004325
o
o
o
1
0,002652
0,003081
0,0666
1,000283
0,031750
0,001562
0,0588
0,003120
0,0779
0,003549
0,0857
1,000324
0,035696
0,001685
0,003481
0,0812
0,003910
0,038634
0,002125
0,0890
1,000436

0,027424
0,031370
0,034309

c Esc. Coerente

V x R ens 1525 gl h54
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o
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Figura 5.15 - Gráfico Velocidade vertical média absoluta X Rotação para os ensaios com a
grade larga , profundidade de 54 em e tomadas de medida na coordenada (15; 25).

O gráfico da figura 5.1 5 é o resultado da relação entre a velocidade
vertical média absoluta com as velocidades de rotação aplicadas nos ensaios
com a grade larga.
Entre os ensaios com a grade fina, média

e larga percebe-se uma faixa

clara de transição de regime de escoamento, relativamente fixa· com relação à
velocidade de rotação. A transição para a grade fina ocorreu em torno dos 150
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rpm, na grade média, próxima a 140 rpm e na grade larga em cerca de 160
rpm. À primeira vista pode-se concluir que entre 140 e 160 rpm, ou até pouco
além desse intervalo, tem-se cálculos de parâmetros que podem resultar em
valores deturpados. Mas, na realidade, a transição pode ser mais prolongada,
com pontos abaixo e acima da faixa clara de transição, causando efeitos sobre
os parâmetros de forma mais ou menos intensa e podendo, inclusive, provocar
diferenças de leituras de ensaios para ensaios. Felizmente essas influências
não são drásticas e o comportamento da turbulência superficial pode ser
razoavelmente caracterizado desde que os resultados para um ensaio não se
restrinjam a uma única tomada de medida. Além disso, que os intervalos entre
uma medida e outra sejam suficientemente espaçados para que se confirme
uma situação estável de medição. Tendo em vista a dificuldade de identificar,
visualmente, a estabilidade do escoamento e o estabelecimento definitivo do
regime, muitos dos ensaios realizados foram integralmente descartados ou
tiveram ao menos uma de suas medidas excluídas. Num modelo onde se
pretenda extrair medições de campo serão necessários diversos testes para
assegurar a representatividade das leituras através das respostas que se
compatibilizem entre si.
Entre os parâmetros calculados pelo Sistema Óptico, a velocidade
vertical, a vazão de deslocamento e a velocidade angular demonstram maior
robustez e compatibilidade. A velocidade vertical e a velocidade angular são
calculadas com os recursos básicos do Sistema Óptico e pode-se dizer que
suas leituras são diretas pois se retratam exclusivamente, e numa geometria
exata, com as posições dos pontos de incidência e reflexão. A vazão de
deslocamento

decorre

de

"inúmeros"

cálculos

intermediários,

porém,

mostrando resposta adequada às leituras, sua utilização foi definitivamente
mantida para a formulação do modelo final dessa tese.
Assim, continuando, a apresentação dos resultados, nos mesmos
moldes anteriores, o gráfico da relação da vazão de deslocamento com a
velocidade de rotação para os ensaios com a grade larga apresentou a
definição que se mostra através da figura 5.16.
Observa-se que permanece, nítida, a existência de duas tendências e
isso acabou por fundamentar definitivamente a hipótese do regime de
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escoamento, principalmente, considerando que os ensaios realizados para as
grades fina, média e larga são totalmente independentes entre si.

o Esc. Coerente

Q x R ens 1525 gl h 54

o Esc. Caótico

-Polinómlo (Esc. Coerente) -Polinômio (Esc. Caótico)

0,0400 .,--- - - - - - - - - - - - 0,0350
0,0300
~

c

~
a

0,0250

y • 2.96131;07x' + 1,0621504x - 7,6-478&06
R' • 9.9993S0 1

0,0200 0,0150

0,0100

y • -1,3942&06X' + 7,8768&04x- 1.~
R' • 9,9313&01

~ -----

0,0050
0,0000

!l-"==------,.---------,------,.-----~---------l

o

50

100

R (rpm)

200

150

250

Figura 5.16 - Gráfico Vazão de deslocamento X Rotação.

Para 92 rpm, o regime, resultou no gráfico da figura 5. 17.
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Figura 5.17 - Gráfico da variação das abscissas na velocidade de 92 rpm.

E finalmente, a última relação a ser apresentada para os ensaios na
posição de tomada (1 5; 25) é a variação da velocidade angular média absoluta
com a velocidade de rotação, o que é feito através do gráfico da figura 5. 18.
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o Vel. aroJar med. abs.

O x R ens 1525 gl h54
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-Polinômio (Vel. angu!ar med. abs.)

I
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Figura 5.18 - Gráfico Velocidade angular X Rotação para a grade larga na posição (15; 25).

5.4.2 Discussão sobre os ensaios na região periférica.
Os ensaios nessa região demonstraram receber influência nos valores
dos

pela

parâmetros

proximidade

com

as

paredes

do

tanque.

O

comportamento ondulatório, no regime coerente, continuou existindo, mas
deixou de ocorrer uma região clara de transição para o regime caótico. Com o
aumento do nível de rotação percebe-se, através dos resultados e dos gráficos
de oscilação, características tendenciosas no perfil superficial. Considerandose as observações e os resultados obtidos nos ensaios, pode-se concluir que
existem áreas de influência sobre a superfície d'água que devem se aproximar
do que é descrito na figura 5.19.

12

38

ÁR E A AFETADA 1 535 cm 2

12
ÁREA CENTRAL 28 cm 2

25 ~~~~~r-~--

ÁREA NORMAL 937 cm 2

-v--+ - - -

ÁREA TOTAL 2500 cm 2
15
Figura 5.19 - Áreas de influência na superflcie d'água.

As áreas, medidas em CAD, são hipotéticas, mas procurou-se atribuir
coerência com as posições de medição, com a simetria e com a geometria do
tanque de grade oscilante.
A área central aparenta ter determinada estagnação. Alguns testes
realizados nesse ponto resultaram em velocidades muito abaixo da média das
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demais posições. Aparentemente a ação, sobre a superfície, do movimento da
grade oscilante, nessa região, é parcialmente bloqueada pela presença do pino
central de sustentação da grade.
A área normal é o objeto de estudo, de formulação de hipóteses e de
suas fundamentações. É a região que se toma para a origem dos dados de
modelagem no presente trabalho.
Na área afetada existe influência das paredes sobre o movimento
superficial, porém, verifica-se que, no regime caótico, o nível atingido para as
velocidades não se altera substancialmente em relação à área normal.
A área central é relativamente pequena e a área afetada apresenta
parâmetros finais, no regime caótico, que diferem dos parâmetros encontrados
para a área normal, em valores não excessivamente expressivos. Dessa forma,
resolveu-se considerar a superfície do escoamento como homogênea e a partir
dos resultados encontrados para a área normal, proceder à modelagem.
Tem-se em mente, todavia, que o modelo final deste trabalho apresenta
previsões, ou indicações de estado, com limites de precisão e com intervalos
abrangentes, admitindo pequenos desvios de informação em relação aos reais
valores dos parâmetros.
A figura 5.20 contém o gráfico de oscilação das abscissas dos pontos de
incidência e reflexão para o ensaio a 80 rpm, no regime coerente, e o gráfico
de oscilação para o ensaio a 198 rpm, no regime caótico. Nesses ensaios foi
utilizada a malha fina, profundidade de 54 em e ponto de tomadas de medidas
na coordenada (38; 12). Nota-se o caráter ondulatório no ensaio de 80 rpm, a
situação turbulenta a 198 rpm e uma peculiaridade.
O escoamento na área afetada apresenta, confirmadamente, ao menos
no regime caótico, uma tendência para a inclinação superficial.
A hipótese para a inclinação tendenciosa está no fluxo produzido pelas
grades oscilantes, que na área normal, apresenta sobrelevação superficial, e
em direção às bordas inclinação, preferencialmente, descendente, atingindo
cotas negativas.
A sobrelevação na região normal é facilmente constatada nos ensaios
dessa região em que se verifica a predominância de cotas positivas enquanto,
na região afetada, predominam as cotas negativas.
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Figura 5.20 - Gráficos da variação da abscissa dos pontos de incidência e reflexão no decorrer
do tempo para os ensa ios na velocidade de 80 rpm e 198 rpm.

A inclinação preferencial pode ser constatada, no gráfico da oscilação a
198 rpm, pelo comportamento da abscissa do ponto de reflexão em relação à
sua origem e em relação à abscissa do ponto de incidência. Nota-se que as
abscissas da incidência e da reflexão são predominantemente positivas e em
geral a reflexão tem valores superiores aos da incidência, mesmo em pontos
de valores mínimos. Isso decorre da inclinação superficial, cuja geometria de
reflexão pode ser verificada nos esquemas da figura 5.21.
Na figura 5.21A representa-se a configuração estática da incidência e
reflexão. Nesse estado o plano superficial é horizontal, a normal N é vertical e
os pontos 0 1 e Or são as origens para a incidência e reflexão, respectivamente.
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Na figura 5.21 B o plano superficial sofre um deslocamento vertical negativo,
permanece horizontal e provoca os pontos de incidência e reflexão P1 e Pr.
Em relação às suas origens os

Or

pontos têm os deslocamentos OP1 e
OPr.
A
Oi

Com o plano superficial na
OPr

horizontal,
Pr

a

relação

entre

os

deslocamentos é
OP, = OPr/2 ou
OPr =2. OP,
Na

figura

5.21 C

o

plano

superficial sofre rotação negativa, o
deslocamento OPr aumenta e nesse

c

caso
OPr > 2. OP1
OP i

Na

figura

5.21 O o

plano

superficial sofre rotação positiva, o
deslocamento OPr diminui e nesse
caso
OPi

OPr < 2 . OP,

Figura 5.21 - Esquemas da
geometria de incidência e refl exão.

Analisando-se o arquivo exportado "A filme 198rpm 3812 gf h54.opx1 "
,,

referente aos dados de oscilação das abscissas plotadas no gráfico de 198 rpm
da figura 5. 20, verifica-se que a média dos valores para o deslocamento OP,
atingiu 0;149 mm. A média para o deslocamento OPr foi de 0,917 mm. Assim
conclui-se na inclinação negativa4 da superfície para esse escoamento já que:
4

O progrnma compul<~cional do Sislem<~ Óptico está habili1<1do <1 calcular a declivid<1de média de tun
escoamento. Porém o cálculo considera as declivid<~des tlbsolul<~s p<~rn detenn.iJttlf a média. Não fosse
assim, no caso de cálculo com valores relativos, um escoamento que não apresentasse tendência de
inclinação teria uma média final nula.
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(OPr

> 2.0Pi )198rpm

Resultados, para diversos escoamentos estão listados na tabela 5.5.

Tabela 5.5 - Descrição do perfil superficial para alguns ensaios a partir de dados de oscilação
das abscissas dos pontos de incidência e reflexão.

Ensaio
A 80 rpm
A 158 rpm
A 198 rpm
A 95 rpm
A 148 rpm
A 168 rpm
A 195 rpm
A 93 rpm
A 148 rpm
A 153 rpm
A 92 rpm

3812
3812
3812
2515
2515
2515
2515
2515
2515
2515
2515

gr
gr
gr
gr
gr
gr
gr
gm
gm
gm
gl

h54
h54
h54
h54
h54
h54
h54
h54
h54
h54
h54

OPI
-0,1938
0,0552
0,1492
-0,2680
-0,6125
-0,4975
-0,7084
0,0133
-0,5021
·0,0340
-0,1901

ANÂÜSE DO PERFIL SUPERFICIAL
OPr OPr /OPi
Cota da superffcie
-0,1767
0,9
Positiva
0,5382
9,7
Negativa
Negativa
0,9173
6,2
-0,3126
1,2
Positiva
·1 ,0228
Positiva
1,7
·0,6445
1,3
Positiva
·1,3758
1,9
Positiva
-0,0570
Praticamente nula
-4,3
1,5
·0,7751
Positiva
-0,1321
3,9
Positiva
-0,2882
1,5
Positiva

Inclinação da superflcie
Suavemente negativa
Fortemente negativa
Fortemente negativa
Suavemente negativa
Quase nula
Suavemente negativa
Praticamente nula
Relativamente nula •
Suavemente negativa
Moderadamente positiva
Suavemente negativa

' Valoces pequenos em relação ãs demais medições para conside<ação do fa!Ot de mullipfuação.

5.4.3 Ensaios na profundidade de 54 em e coordenada (38; 12).

Os ensaios na área afetada, nesse trabalho, não são empregados na
modelagem final mas tem função de comparação com os resultados da área
normal. De forma geral, os dados obtidos se restringiram às velocidades
verticais e vazões em um número reduzido de testes. Foram realizados testes
com a grade fina e média.
Os resultados, apresentados a seguir, são relativos aos ensaios,
realizados no tanque de grade oscilante, com profundidade d'água de 54cm e
na coordenada (38; 12). A altura da tela de projeção em relação à água foi de
25 mm e a altura do centro óptico em relação à tela foi de 360 mm.
Os valores apresentados na Tabela 5.6, relativos aos ensaios com a
grade fina, resultam das médias obtidas a partir de 16 tomadas de cena em
série única que se mostram em 6 conjuntos de informações.
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ENS 3812 GF H54
Tabela 5.6 - Resultados dos ensaios com a grade fina no tanque de grades oscilantes.
S~rie 1 -Grade fina (#26)- Profundidade 64 em- Posição (38; 12)
Valores lidos
Volocldade Declividade Velocidade
Rotação
Prévia
média
an11ular
mm/mm
m/s
rad/s
r~m

o

0,000116
0,000558
0,000896
0,001295
0,001713
0,001815

62
80
106
158
198

0,004657

0,0885

Valores corrigidos
Velocidade Declividade Veloddade
Vazão
média
l!révia
an11ular
1/min
radls
m/s
mmlmm

Ampliação

1
1,000067
1,000063
1,000078
1,000090
1,000250

o

0,001740
0,013199
0,017664
0,021660
0,029197
0,031280

0,000442
0,000780
0,001179
0,001597
0,001699

o

0,004657

Vazão
IIm in

o

0,0885

o
0,011459
0,015924
0,019920
0,027457
0,029540

A relação entre as velocidades verticais médias absolutas e a velocidade
de rotação é apresentada no gráfico da figura 5.22.

I

V x R ens 3812 gfh54

o ve:ocidade -Po!inOm!o (Velocidade)l

0,0020
0 ,0018
0 ,0016 - y a - 1,4027&03x ' + 1,2093&05x. 6,n66s.o5
0 ·0014
--w;. 9,6753&0-1 0,0012 - -

I

0.0010

>

0,0003 - 0,0006
o.ooo~

0,0002
0,00000--~----~-----~-----~-----~------1

o

100

R(rpm)

150

200

250

Figura 5.22 - Gráfico Velocidade vertical média absoluta X Rotação.

A relação entre as vazões médias absolutas e a velocidade de rotação é
apresentada no gráfico da figura 5.23.
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o Vazao

Qx R ens 3812 gfh54

-Pollnómio (Vazao)

0,0350
0,0300

y = -3,9829507x' + 2,328660olx- 3,7200604
R' = 9,9566601

0,0250

ê 0,0200 -

!a

o.o150
0,0100
0,0050
o.ooooo.c::.-----~----~-----~-----~--------l

o

50

100

R(rpm)
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Figura 5.23 - Gráfico Vazão de deslocamento X Velocidade de rotação.

Através dos gráficos percebe-se a continuidade das curvas sem
identificação de uma faixa "clara" de transição.

Os valores apresentados na Tabela 5.7, relativos aos ensaios com a
grade média, resultam das médias obtidas a partir de 21 tomadas de cena em
série única que se mostram em 8 conjuntos de informações.

ENS 3812 GM H54
Tabela 5.7 - Resultados dos ensaios com a grade média na posição (38; 12).

Rotação
rem

Velocidade
Prévia
mfs
,000 136
0,000649
000811
0,001056
0,001065
0,001365
0,002015
0,002079

o o

84
98
11 8
128
148
178
198

o.

Se ri e 1 ·Grade media (#39) ·Profundidade 64 em· Posição (38; 12)
Valores corrigidos
Valores lidos
Velocidade Declividade Velocidade
Declividade Velocidade
Ampliação
Vazão
média
angular
(!révia
média
angular
mmfmm
rad/s
1/min
mfs
mmfmm
radls
1
0,001966
1,000074
0,012617
0,000513
1,000 133
0,017251
0,000675
1,000135
0,022740
0,000920
1•000163
0,022805
0,000929
1,000233
0,029465
0,001229
1,000336
0,036774
0 ,001879
1,000370
0 ,001 943
0,036964

o

Vazão
1/min

o
0,010651
0,015285
0,020774
0,020839
0,027499
0,034808
0,034998
7

Os ensaios com a grade média, na coordenada (38; 12) e profundidade
de 54 em, resultaram na relação entre a velocidade vertical média absoluta e
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da vazão de deslocamento com a velocidade de rotação que constam nos
gráficos da figura 5.24 e figura 5.25 respectivamente.

I

V x R ens 3812 gm h64

o Velocidade -Po/lnOmio (Velocidade)'

0,0025
0,0020
y = 3,5125E-03x' + 3,38306()6)(- 5,4095606
R1 = 9,8-474601

-0,0015

i

>

0,0010
0,0005-1- - -

o

50

100

R (rpm)

150

200

250

Figura 5.24 - Gráfico Velocidade X Rotação.
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Q xR ens381 2 gmh54

-
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O,O«l

0,035
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- 0,025
c
~ 0,020

a
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o
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Figura 5.25- Gráfico Vazão de deslocamento X Rotação.

5.4.4 Ensaios na profundidade de 54 em e coordenada (1 2; 12).

Os resultados, apresentados a seguir, são relativos aos ensaios,
realizados no tanque de grade oscilante, com profundidade d'água de 54cm e
na coordenada (1 2; 12). A altura da tela de projeção em relação à água foi de
25 mm e a altura do centro óptico em relação à tela foi de 360 mm.
Na tabela 5.8 encontram-se os resultados para os ensaios com a grade
fina que foram realizados com as velocidades de rotação entre 65 e 220 rpm
além do ensaio estático. Os resultados decorrem de 18 tomadas de medidas,
em uma única série, resumidas em 7 conjuntos de informações.
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Tabela 5.8- Resultados dos ensaios com a grade fina na posição (12; 12).
Se ri e 1 -Grade fina (1#26) -Profundidade 54 em - Posição (12; 12)
Valores lidos
Valores corrigidos
Velocidade Declividade Velocidade
Velocidade Declividade Velocidade
Rotação
Vazão
Ampliação
Prévia
anaular
(!révia
média
anaular
média
m/s
mm/mm
rad/s
1/min
rad/s
mm/mm
m/s
r(!m
o 0,000116
0,001740
0,000000
1
65
0,000672
1,000021
0,011441
0,000556
0,001515
1,000079
0,027723
0,001399
120
138
0,001614
1,000069
0,027073
0,001498
180
0,001666
0,008200
0,0164
1,000190
0,027059
0,001550
200
0,001991
1,000353
0,033825
0,001875
0,002474
1,000671
0,042958
0,002358
220

Vazão
1/min

o

0,009701
0,025983
0 ,025333
0,025319
0 ,032085
0,041218

O gráfico de oscilação das abscissas para o ensaio de 180 rpm é
apresentado na figura 5.26.
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Figura 5.26 - Gráfico da variação da abscissa dos pontos de incidência e reflexão no decorrer
do tempo para o ensaio na velocidade de 180 rpm.

O ensaio de 180 rpm apresentou uma média para a oscilação da
abscissa do ponto de incidência de 0,064 mm. Para o ponto de reflexão a
média foi de 1,115 mm. A cota média da superfície na coordenada do ensaio é
negativa. Conclui-se que a superfície, nesse ensaio, tem inclinação fortemente
negativa e confirma o comportamento superficial na região afetada com
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tendência de declividade em direção às bordas. Os valores acima foram
extraídos do arquivo exportado "A filme 180 rpm 1212 gf h54.opx1" que está
incluído no diretório de ensaios do CD ROM que acompanha esta tese.
Com as figuras 5.27 e 5.28 apresentam-se os gráficos da relação entre a
velocidade vertical média absoluta e da vazão de deslocamento com a rotação
para os ensaios com a grade fina.
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Figura 5.27 - Gráfico Velocidade X Rotação na coordenada (12; 12).
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Figura 5.28 - Gráfico Vazão X Rotação na coordenada (12; 12).

·.

Na tabela 5. 9 encontram-se os resultados para os ensaios com a grade
média que decorrem de 16 tomadas de medidas, em uma única série,
resumidas em 6 conjuntos de informações.
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ENS 1212 GM H54
Tabela 5.9- Resultados dos ensaios com a grade média na posição (12; 12).

Velocidade
Prévia
rpm
m/s
o 0,000181
98
0,000784
138
0,001330
159
0,001470
198
0,002557
238
0,003136

Rotação

Serie 1 · Grade media (1#39) · Profundidade 64 em -Posição (12; 12)
Valores lidos
Valores corrlaldos
Velocidade Declividade Velocidade
Declividade Velocidade
Ampliação
Vazão
média
angular
média
angular
l!révia
mm/mm
rad/s
Umin
ra<:Vs
mmlmm
m/s
1
0,00237
o
1,000087
0,01549
0,000603
1,000121
0,02287
0,001149
1,000144
0,02371
0,001289
0,04290
1,000207
0,002376
0,002955
1,000283
0,04954

Vazão
1/min

o
0,013121
0,020499
0,021343
0,040529
0,047170

A relação da velocidade vertical com a rotação é apresentada na figura
5.29.
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Figura 5.29 - Gráfico Velocidade vertical média absoluta X Velocidade de rotação para o
ensaio de grade média, profundidade de 54 em e coordenada (1 2; 12) .

Para a vazão de deslocamento média absoluta a relação com a
velocidade de rotação é apresentada no gráfico da figura 5.30.

5 Ensaios, Resultados e Análises

o

Qx R ens 1212gfh54

Vazao

177

-

Polirómlo (Vazao)

0,0600 -,--- -- -- - - - - - - - 0,0500
0,0400

ê

~ 0,0300
o

- - -y = 5,73~07)(1• 6,81726-0Sx + 2.6458805
R' D 9,73806-01

0,0200 - 0,0100
0,0000 D-~=-----.---------,-------,-------.-------l
150
100
o
50
200
250
R(rpm)

Figura 5.30- Gráfico Vazão X Rotação.

5.4.5 Comparação entre as velocidades na profundidade de 54 em.
Para efeito de comparação entre os níveis atingidos para as velocidades
verticais nas áreas afetada e normal os resultados foram colocados em
conjunto em um único gráfico. O gráfico da figura 5.31 contém os pontos das
velocidades verticais médias absolutas em relação à rotação para os ensaios
com a grade fina na posição (38; 12) e na posição ( 12; 12), dentro da área
afetada, e na posição (15; 25) para a área normal. A faixa de rotação incluída
foi entre 100 e 250 rpm.
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Figura 5.31 - Pares Velocidade vertical média absoluta X Rotação, para os ensaios de grade
fina nas posições (38; 12) , (12; 12) e (15; 25).

Para os resultados dos ensaios com a grade média o gráfico é
apresentado na figura 5.32.
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Figura 5.32- Pares Velocidade vertical média absoluta X Rotação, para os ensaios de grade
média nas posições (38; 12) , (12; 12) e (15; 25).

Percebe-se pouca dispersão nos ensaios com a grade fina em
velocidades intermediárias de rotação. No caso da grade média também
ocorrem poucas dispersões, porém, em altas velocidades de rotação.
Apesar das eventuais dispersões o escoamento foi considerado
homogêneo, e como já dito anteriormente, o modelo desse trabalho considera
apenas os resultados obtidos na coordenada (15; 25) com profundidade de
água de 54 em.

5.4.6 Ensaios na profundidade de 68 em e coordenada (15; 25).
Para efeito de verificação da influência da profundidade sobre os
parâmetros calculados no Sistema Óptico, foram realizados ensaios em outras
profundidades.
Na profundidade de 68 em foram realizados testes com a grade média. A
altura da tela de projeção em relação à água foi de 25 mm e a altura do centro
óptico em relação à tela foi de 360 mm.
Na tabela 5.1 O encontram-se os resultados para os ensaios que
decorrem de 19 tomadas de medidas, em uma única série, resumidas em 7
conjuntos de informações.
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E NS 1525 GM H68
Tabela 5.10- Resultados dos ensaios com a grade média na posição (15; 25) e profundidade
de 68 em.
Serie 1 ·Grade media (#39) ·Profundidade 68 em· Posição (16; 26)
Valores lidos
Valores corrigidos
Velocidade Declividade V elocidade
Velocidade Declividade Velocidade
Rotação
Ampliação
Vazão
Prévia
média
angular
~révia
média
angular
mmlmm
rad/s
1/mln
m/s
mm/rnm
rad/s
m/s
r~m

o

60
100
120
160
160
200

0 ,000463
0,001073
0,001653
0,001766
0,001684
0 ,002025
0,002349

1
1,000064
1,000023
1,000017
1,000031
1,000037
1,000046

0,006116
0,016213
0,019332
0,025174
0,029332
0,029542
0,035621

0,000000
0,000610
0,001190
0,001305
0,001421
0,001562
0,001668

Vazão
1/mln

o
0,010095
0,013214
0,019056
0,023214
0,023424
0,029703

5.4. 7 Ensaios na profundidade de 39 em e coordenada (38; 12).
Na profundidade de 39 em foram realizados testes com a grade média. A
alturas de instalação foram mantidas e na tabela 5.11 encontram-se os
resultados.

E N S 38 1 2 G M H 39
Tabela 5.11 - Resultados dos ensaios com a grade média na posição (38; 12) e profundidade
de 39 em.
Serie 1 ·Grade média (#39) ·Profundidade 39 em· Posição (38; 12)
Valores corrigidos
Valores lidos
Velocidade Declividade Velocidade
Velocidade Declividade Velocidade
Ampliação
Vazão
Rotação
angular
Prévia
média
angular
~révia
média
m/s
mmlmm
rad/s
1/min
m/s
mm/mm
rad/s
rem

o

62
116
136
156

0,000130
0,001346
0,002670
0,003094
0,004965

1,000060
1,000355
1,000363
1,000824

0,00201 5
0,023039

o,o4nn
0,052390
0,064759

0,000000
0,001216
0,002740
0 ,002964
0,004635

Vazão
1/min

o
0,021024
0,045262
0,050376
0,062744

Com pequena profundidade os parâmetros sofrem violentos acréscimos
e as comparações podem ser observadas a seguir.
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5.4.8 Comparações entre os ensaios em diferentes profundidades.
O gráfico da figura 5.33 inclui a relação entre a velocidade vertical média
absoluta e a velocidade de rotação para os ensaios com a grade média nas
profundidades de 68, 54 e 39 em.
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Figura 5.33 -Gráfico Velocidade X Rotação para as profundidades de 68, 54 e 39 em.

As vazões são relacionadas no gráfico da figura 5.34.
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Figura 5.34 - Gráfico Vazão X Rotação para as profundidades de 68, 54 e 39 em.

Nota-se a influência da profundidade, especialmente no gráfico Vazão X
Rotação, onde os efeitos da deformação entram no cálculo da vazão, e verificase o conseqüente acréscimo nos valores dos parâmetros para as menores
profundidades.
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5.5 DISCUSSÕES COMPLEMENTARES.

A literatura sobre a transferência de massa na interface ar-água é
enfática em admitir a importância de fatores como a velocidade vertical na
superfície e a ampliação da área superficial no fenômeno da reaeração.
O início dos trabalhos nesta tese caracterizou-se por direcionar a
obtenção dos resultados no sentido da velocidade vertical e da ampliação.
Entretanto, já a partir dos primeiros resultados, verificou-se que os
escoamentos estudados resultavam em ampliações irrelevantes. Apesar das
respostas apresentarem, de forma geral, uma evolução coerente com a
agitação imposta, os valores para a ampliação não adquiriram níveis de
representatividade satisfatórios. A ampliação é decorrente da deformação, mas
o cálculo da ampliação pode ser considerado como estático, ou seja, é a
relação entre a área deformada e sua projeção sobre o plano horizontal. Nesse
cálculo não importa se a superfície se encontra mais ou menos afastada do
plano horizontal de projeção e o resultado final será a média entre as relações
encontradas para cada instante. Como se vê, no cálculo da ampliação foram
perdidas informações importantes. Foi necessário aliar a ampliação superficial
com outros fatores, como as distâncias que os nós da malha de diferenças
finitas encontram-se do plano horizontal de projeção e a velocidade com que
esses pontos alteram suas cotas de quadro para quadro. A manipulação desse
conjunto de dados resultou na vazão de deslocamento, um parâmetro que
adquiriu um nível de representatividade de fundamental importância na
consecução dos objetivos desse trabalho.
A velocidade vertical média absoluta também apresentou resultados que
evoluíram coerentemente com a agitação. Todavia, verifica-se que não é um
parâmetro que possa assumir a responsabilidade por modelar a turbulência e
que na verdade atua como coadjuvante, embasando outros parâmetros. No
caso deste estudo, que utiliza grades oscilantes para produção de turbulência,
diferentes grades, podem produzir níveis semelhantes de velocidades verticais,
operando em rotações distintas, ou até mesmo, em alguns casos, operando em
velocidades de rotação semelhantes. O diferencial entre as situações só pode
estar na deformação superficial. A energia fornecida ao sistema, pelo
movimento da grade oscilante, resulta em velocidades e deformações
superficiais. O cálculo da velocidade se origina no deslocamento de um ponto
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superficial de interseção com um eixo vertical no decorrer do tempo.
Evidentemente não é considerada, na velocidade vertical, a inclinação da
superfície em cada um dos instantes, mas apenas a variação da cota do ponto
de interseção com o eixo vertical e sua razão com o tempo. Essa informação, a
inclinação superficial,

não pode ser desprezada, pois ela implica na

deformação superficial. A partir da variação dessa inclinação e sua razão com
o tempo calcula-se a velocidade angular, outro parâmetro fundamental que
revelou sua capacidade de distinguir os efeitos provocados por cada tipo de
grade aplicada nos ensaios.
De uma forma geral, os parâmetros que envolvem a deformação e sua
dinâmica se caracterizaram por fornecer informações mais inerentes ao nível
de turbulência. Assim, passam a ter destaque na modelagem proposta nessa
tese, a vazão de deslocamento e a velocidade angular, que de certa forma, são
aliados à velocidade vertical e à ampliação superficial.
Através de gráficos que relacionam os parâmetros entre si e de
comparações entre os resultados nos diversos ensaios, evidencia-se a
caracterização dos parâmetros. A partir do conjunto de resultados, que se interrelacionam, formula-se um modelo gráfico para a reaearação. Essa sistemática
é o assunto discutido no capítulo UM MODELO PARA A REAERAÇÃO, a
seguir.

6 UM MODELO PARA A REAERAÇÃO

Conforme mencionado no item 5.1 desse trabalho, o modelo para a
reaeração, que se resolveu propor, se caracteriza por fornecer dados que
possibilitem a reprodução de um determinado escoamento no tanque de
grades oscilantes. Se esse escoamento for convenientemente reproduzido, o
respectivo coeficiente de reaeração poderá ser medido de forma específica, ou
ser estimado com a utilização de medidas prévias.
Para situações genéricas o coeficiente de reaeração K2 em h" 1 (1/hora),
foi obtido em ensaios realizados, nesse mesmo tanque de grades oscilantes,
nos trabalhos de ROMA (1988), MIRANDA (2000) e PEREIRA (2002).
Reunindo-se os dados obtidos nessas pesquisas obtiveram-se as seguintes
relações aproximadas para o coeficiente em função da velocidade de rotação R
em rpm:

Grade de malha fina:

K2

=0,02068

Grade de malha média:

K2

=

Grade de malha larga:

eo,o11 as.R

(6.1)

0,02712 e 0•00747 .R

(6.2)

K 2 = 0,0311 O e 0 •00499 .R

(6.3)

O gráfico da figura 6.1 contém as relações obtidas nas citadas pesquisas.
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Figura 6.1 - Gráfico K2 x Velocidade de rotação para os ensaios com as grades fina, média e
larga.
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Em termos práticos, uma estimativa aproximada do coeficiente de
reaeração pode ser obtida com a aplicação da velocidade de rotação em uma
das equações, 6.1, 6.2 ou 6.3, dependendo do tipo de grade, ou, caso se
deseje uma informação específica, procede-se ao ensaio de reaeração com os
dados de rotação e tipo de grade.
Mas, para quaisquer dos casos, testado um determinado escoamento, é
necessário, através dos parâmetros calculados pelo Sistema Óptico, fornecer
os dados de velocidade de rotação e tipo de grade que possam reproduzir, no
tanque de grades oscilantes, um escoamento equivalente.

Para viabilizar o escoamento equivalente existem alguns requisitos para
o escoamento testado:
1.

O nível de turbulência deverá estar entre os limites abrangidos pela
operação do tanque de grades oscilantes no Sistema Óptico;

2.

Dentro dos limites, o escoamento testado deverá se enquadrar em
uma das faixas de atuação das grades oscilantes;

3. A turbulência do escoamento testado deverá ser compatível com as
características turbulentas geradas no tanque de grades oscilantes.

O primeiro requisito não é difícil de ser atingido mas existem restrições.
O sistema de grades oscilantes foi idealizado para reproduzir os escoamentos
naturais com regimes turbulentos e com distribuição superficial relativamente
homogênea. Porém, sua operação, no Sistema Óptico, impõe algumas
restrições relacionadas à dispersão do feixe refletido. Isso implica em
perturbações sem quebra superficial, oscilações em níveis e em ângulos que
permitam a reflexão na área da tela de projeção e com um feixe concatenado.
Isso acaba por limitar a velocidade e a amplitude com que a

~uperfície

oscila.

Levando-se em conta a formação das imagens, o próprio sistema de aquisição
define limites de operação no qual se obtém as imagens típicas do Sistema
Óptico.
O segundo requisito é uma questão estrutural. Se o tanque de ensaios
dispusesse de uma série contínua de tipos de grades, os ensaios poderiam
abranger faixas, também contínuas, de abrangência dos níveis de geração de
turbulência. Entretanto, a continuidade de medidas, em equipamentos de
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experimentação é, evidentemente, restrita. No caso das grades oscilantes
muitas vezes a aplicação poderia ser inócua, ou seja, a utilização de uma série
de grades com aberturas muito próximas certamente não surtiriam efeitos
sensivelmente diferenciados. Assim, encontrar a diferenciação adequada entre
os tipos de grades decorre exclusivamente dos resultados experimentais.
Nesse trabalho utilizaram-se 3 tipos de grade oscilante com malhas de
aberturas quadradas com #26 mm, #39 mm e #64 mm. A julgar pelos
resultados, poderia ser interessante o uso de pelo menos duas grades
adicionais, uma intermediária entre #26 mm e #39 mm e outra intermediária
entre #39 mm e #64 mm. Essas grades poderiam adensar a região de
abrangência do sistema, reduzindo as lacunas e melhorando a confiabilidade.
Contudo, a existência de lacunas é diretamente relacionada com a precisão
requerida. Inúmeras grades continuariam, hipoteticamente, a resultar lacunas,
entre as faixas de atuação de cada grade, para determinados níveis de
precisão. Para exigências menos rigorosas, as três grades utilizadas nesse
trabalho conduzem a faixas razoáveis de abrangência, todavia, lacunas, áreas
de sombreamento ou indefinição foram inevitáveis.
O terceiro requisito é contextual. No tanque de grades oscilantes os
parâmetros relacionam-se entre si sob as condições registradas nos ensaios e
que foram modeladas segundo equações de ajuste. Porém, os escoamentos
naturais podem, eventualmente, apresentar variações que não poderão ser
reproduzidas no tanque de grades oscilantes, seja pela direção preferencial do
escoamento,
movimento.

pelo tipo de turbulência ou por questões peculiares do
Se

os

parâmetros

do

escoamento

testado

não

tiverem

possibilidade de se relacionar de forma semelhante àquelas de quaisquer das
alternativas geradas no tanque de grades oscilantes, o escoamento não poderá
ser reproduzido e será considerado incompatível. Nesse caso, o modelo
proposto no Sistema Óptico será capaz de identificar a incompatibilidade do
escoamento testado através do método que será detalhado nesse capítulo.
O modelo para a reaeração, desenvolvido nesta tese, utiliza o
relacionamento entre os parâmetros obtidos experimentalmente. Essas
relações apresentam configurações estáveis para determinadas condições de
ensaio nas quais são conhecidas as velocidades de rotação e tipo de grade
aplicada. O desenvolvimento do modelo se fundamentou na investigação de

6 Um modelo para a reaeração

186

diversas relações e na definição daquelas que melhor se adaptaram ou
caracterizaram a turbulência superficial. As relações foram classificadas como
primárias ou secundárias de acordo com o tipo de grandeza envolvida. As
relações primárias envolvem os valores médios absolutos da velocidade
vertical, da vazão de deslocamento e da velocidade angular, confrontados com
a velocidade de rotação e o tipo de grade aplicada. As relações secundárias
envolvem a confrontação entre si de alguns dos parâmetros calculados além de
equações auxiliares. Os gráficos resultantes dessas relações, respectivas
equações de ajuste e comentários sobre a formulação do modelo são
apresentados na seqüência.

6.1 RELAÇÕES PRIMÁRIAS DO SISTEMA ÓPTICO.

As

relações

primárias

já

tiveram

vários

dos

seus

resultados

apresentados, individualmente, no capítulo anterior. Nessa seção, com o
objetivo de fundamentar o modelo gráfico, os resultados são agrupados e as
equações das curvas de ajuste são extraídas e tabeladas. Torna-se visível os
efeitos de cada tipo de grade oscilante sobre os parâmetros, percebe-se a
diferenciação ou a sobreposição desses efeitos e avalia-se a qualidade com a
qual os pontos experimentais se ajustam a uma equação. As relações
apresentadas referem-se, exclusivamente, aos ensaios na região normal da
superfície do tanque de grades oscilantes, na coordenada (15; 25), que foi
tomada como padrão para a formulação do modelo.

6.1.1 Velocidade vertical média absoluta X Velocidade de rotação.

A velocidade vertical é um dos parâmetros primários do Sistema Óptico
e com a figura 6.2 mostram-se os gráficos de variação da velocidade vertical
média absoluta com a velocidade de rotação para os ensaios com as grades
fina, média e larga. Também estão incluídas as curvas de ajuste aos pontos
experimentais, com os respectivos valores do quadrado do coeficiente de
correlação, R2 .
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Figura 6.2 - Gráfico agn1pado da Velocidade vertical média absoluta x Rotação.

Nota-se que as grades fina e média, apresentam resultados em nível
semelhante, numa ampla faixa de variação da velocidade de rotação. Concluise que, em função da sobreposição de resultados, a velocidade vertical não é
um parâmetro suficiente para identificação do nível de turbulência. As curvas
'.

de ajuste para as velocidades verticais, que tiveram uma melhor aproximação
através de polinômios do segundo grau ficaram, então, equacionadas e
designadas como segue:

Grade fina:

V =- 5,8546.10~.R 2 + 3,5838.10-5.R - 2,8984.10-3

(6.4)

Grade média:

V = 1,3938.10" .R

3

(6. 5)

Grade larga:

V = - 1,0034.10"7 .R2 + 5,6312 .10-5.R - 9,1291.10-3

(6.6)

Nas quais, V é a velocidade média vertical absoluta em m/s

e Ré a

7

2

-

3,4761 .10-5.R + 3,2567.10"

velocidade de rotação da grade oscilante em rpm.

6.1.2 Vazão de deslocamento média absoluta X Velocidade de rotação.
Na mesma linha de desenvolvimento, o próximo parâmetro investigado é
a vazão de deslocamento média absoluta, com resultados obtidos a partir dos
ensaios na área normal. A figura 6.3 contém o gráfico agrupado das relações
entre a vazão de deslocamento média absoluta com as velocidades de rotação
para os ensaios com a grade fina, média e larga, bem como as curvas de
ajuste.
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0 , 0 6 0 , - - - - - - - - - - - - - --

188

1> Grd. l!tga

-FI:tnroio (Grd. mMa) -
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Figura 6.3- Gráfico agrupado da Vazão de deslocamento média absoluta x Rotação.

No gráfico da figura 6.3 percebe-se o efeito diferenciado sobre a vazão
de deslocamento com o emprego de cada tipo de grade. A vazão de
deslocamento,

por

esse

resultado,

destaca-se

como

um

parâmetro

representativo, mas como poderá ser visto posteriormente, não é o único e
nem pode ser considerado isoladamente para formulação do modelo de
reaeração. Para atendimento aos requisitos mencionados anteriormente, existe
necessidade da inclusão de informações inter-relacionadas. Nota-se, também,
que com relação ao gráfico Velocidade X Rotação da figura 6.2 houve um
afastamento da curva da grade média com relação à grade fina e aproximação
da curva da grade larga. Este comportamento denota a influência da
deformação superficial sobre o parâmetro calculado.
As equações de ajuste para a vazão de deslocamento, em função da
ve locidade de rotação, são as seguintes:

Grade fina:

Q =- 6, 1025.10"7 .R2 + 4,7409.10.s.R - 2,1691.10"2

Grade média:

Q

8,5901.10"7.R2 - 1,9526 .10.s.R + 1,8717.10-3

(6.8)

Grade larga:

Q =- 1,3942.10-6.R2 + 7,8768 .104 .R - 7,5495.10-3

(6.9)

=

(6.7)

Nas quais, Q, é a vazão de deslocamento média absoluta em 1/min e R
é a velocidade de rotação em rpm. As equações, com ajuste polinomial,
2

apresentaram o coeficiente R bastante próximo da unidade o que indica boa
confiabilidade dos resultados da equação ajustada.

·'
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6.1.3 Velocidade angular média absoluta X Velocidade de rotação.

O gráfico agrupado das velocidades angulares médias absolutas com a
velocidade de rotação para cada grade e as respectivas curvas de ajuste são
apresentados na figura 6.4.

o

O xR

-

Grd. rona

o

FI:l!n<mo (Grd. r111a)
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o
0,000
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Figura 6.4 - Gráfico agrupado da Velocidade angular média absoluta x Rotação.

Assim como no gráfico da vazão de deslocamento, nota-se no gráfico da
velocidade angular a distinção dos efeitos de cada grade sobre o parâmetro.
Entre os dois gráficos pode-se notar, também, a tendência diferenciada das
curvas de ajuste, principalmente, para os efeitos da grade fina e média. Isso é
fundamental para a consecução do modelo adequado para a reaeração que
trabalha

conjuntamente

os

dados

de

velocidade

verti cal,

vazão

de

deslocamento e velocidade angular e suas relações entre si, com o tipo de
grade e com a velocidade de rotação. As equações de ajuste para a velocidade
angular, em função da velocidade de rotação são as seguintes:
1,611 8.10.s.R2 - 4,2701 .10-3.R+ 3,3107.10"1

Grade fina:

Q =

Grade média:

n =- 7,6075.10~. R

Grade larga :

Q

2

(6. 10)

+ 3,9261.10-J.R - 4,0050.10"1

(6. 11)

=- 4,41 54.10~. R2 + 2,5692.10-J.R - 2,8180.10"1

(6. 12)

•I

Nas quais,

n,

é a velocidade angular média absoluta em rad/s e R é a

velocidade de rotação em rpm.
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6.2 RELAÇÕES SECUNDÁRIAS DO SISTEMA ÓPTICO.
Nas relações secundárias, a vazão de deslocamento é relacionada com
a velocidade vertical e com a velocidade angular. Ainda, procede-se à relação
primária inversa Velocidade de rotação X Vazão de deslocamento. O objetivo
desse relacionamento evidencia-se na elaboração do modelo para a reaeração.

6.2.1 Relação da Vazão de deslocamento e a Velocidade vertical.
No gráfico da figura 6.5 mostra-se o agrupamento das relações para os
resultados das grades fina, média e larga.
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Figura 6.5 - Gráfico agrupado da Vazão de deslocamento x Velocidade vertical.

Nota-se a individualidade da curva de ajuste referente à grade fina e
sobreposição das curvas das grades média e larga. Como poderá ser
verificado, nas discussões sobre o modelo de reaeração, é possível reproduzir
escoamentos semelhantes utilizando grades diferentes operadas em distintas
velocidades de rotação. Esses escoamentos semelhantes tendem a produzir
resultados no mesmo patamar para o coeficiente de reaeração K2.
As equações para as relações entre as vazões e velocidades verticais
foram as seguintes:

Grade fina:

Q

Grade média:

Q

= 3,0655.102.V2 + 7,5532.10°.V + 2,2768.10'2
=- 3,8422.102.V2 + 3,1158.101.v - 1,3008.1o·2

Grade larga:

Q

=

.v + 7,7841.10-3

6,1419.102.V2 + 1,1583.101

(6.13)
(6.14)
(6.15)
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Nas quais, Q é a vazão de deslocamento média absoluta em 1/min e V é
a velocidade vertical média absoluta em m/s.

6.2.2 Relação da Vazão de deslocamento e a Velocidade angular.
No gráfico da figura 6.6 mostram-se as relações entre as vazões de
deslocamento médias absolutas e as velocidades angulares médias absolutas
para os ensaios com as grades fina, média e larga.

o Q-d fna

Qx O

o Cl"d. rré:ta

-f'<lln0n1o (Cl"d rna) -

"

Elcpm. (Cl"d. mêda) -

Cl"d. larga

Elcp<n. (Q-d. I<Yga)

0.06
y = ·9.~tx' + 3.587~1x + 1.9187&02
R'= 9.0054&01

0.05
0.04

~
o

ê

~O.QJ

o

A

O.Q2

a.----li

0.01

~

~ y = 1.374560'2o'.1>nl•' "
R'= 9.3485&01

___.-ry = 1,35346-02e'.l"'fo.}lo
R'= 9.4487&01

o.oo
0.00

O.Q2

0.04

0.06

0.08

0.10

0. 12

0.14

0. 16

0.18

0.20

O (rad/s)

Figura 6.6 - Gráfico agrupado da Vazão de deslocamento x Velocidade angular.

Novamente aparecem curvas com tendência distinta para a grade de
malha fina e uma sobreposição, bastante próxima, para as curvas das malhas
média e larga. A curva da malha fina assumiu um ajuste polinomial enquanto o
ajuste para as malhas média e larga foi exponencial.
As equações para as relações entre as vazões e velocidades angulares
foram as seguintes:

Grade fina:

a =- 9,4505.1o-1.n2 + 3,5875.10-1• n

Grade média:

Q

Grade larga:

Q =

+ 1,9187.10"2 (6.16)

= 1,3745.1 0"2 e 11 •072.n

(6. 17)

1,3534.1 o·2 e 11,351.n

(6. 18)

Nas quais, Q é a vazão de deslocamento média absoluta em 1/min e n é
a velocidade angular média absoluta em rad/s.
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6.2.3 Relação inversa: Velocidade de rotação e Vazão de deslocamento.
As equações inversas não foram deduzidas das relações diretas. A
opção foi pelo ajuste das curvas, plotadas de forma inversa, considerando o
aspecto gráfico envolvido no modelo para a reaeração.
A relação inversa será útil na montagem do modelo e o gráfico da figura
6.7 contém as relações inversas entre a rotação e vazão.
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-
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Figura 6.7 - Gráfico agrupado das relações inversas entre Velocidade de rotação e Vazão de
deslocamento média absoluta.

A malha fina teve um melhor ajuste através de uma regressão linear. A
malha média teve sua curva ajustada com uma potência e a malha larga com
um ajuste polinomial. As equações obtidas foram as seguintes:

Grade fina:

R= 3747, 154.0 + 17,625

Grade média:

R

Grade larga:

R = 1,4307.106.02 -2,7347.103.0 + 1,7268.10 2

=1073,256.0°•4902

(6. 19)
(6.20)
(6.21)

Nas quais, O, é a vazão de deslocamento média absoluta em 1/min e R
é a velocidade de rotação em rpm.

6.3 O MODELO GRÁFICO.
As questões a serem verificadas para aplicabilidade de equações e para
validação de resultados introduziram determinadas dificuldades na concepção
de um modelo que trabalhasse exclusivamente com equações. Com posse dos
valores numéricos resultantes de um teste com o Sistema Óptico seria
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necessário optar entre as equações (6.1 ), (6.2) ou (6.3) para calcular o
coeficiente de reaeração. A opção por uma das equações teria que seguir um
roteiro que envolveria um processo por tentativas. Para cada tipo de grade
seriam procedidos, inicialmente, três cálculos, o valor da velocidade de rotação
obtido com as funções R =f(V), R

=f(Q) e R = f(Q). A grade, cujo conjunto de

equações resultasse num mesmo valor de R, seria o indicador de opção.
Porém esse passo não seria suficiente para enquadrar os valores de teste no
padrão do Sistema Óptico. Ainda, para a grade escolhida, seriam necessárias
mais três verificações. As funções Q

=f(V), Q = f(Q) e V = f(Q) teriam que ser

satisfeitas para os valores de teste. E assim, com posse da velocidade de
rotação e do tipo de grade, aplicar-se-ia a devida equação, K2 = f(R), para
obter a estimativa do coeficiente de reaeração. No processo descrito acima
seriam realizados 13 cálculos, utilizando expressões de uma lista de 21
equações. Devido ao sistema de ajuste para definição das funções, que podem
conduzir a ligeiros desvios, os cálculos intermediários poderiam suscitar
dúvidas quanto à condução correta do modelo algébrico. Para contornar
eventuais impasses seria necessário estabelecer critérios de validação,
determinar intervalos de tolerância para as igualdades e elaborar tabelas com
dados para interpretação de todas as combinações de resultados. Esse modelo
foi considerado, em termos práticos, como inviável.
Considerando a experimentação, uma ferramenta que se encaixou de
forma a atender simultaneamente as necessidades de fornecimento de
resultados, de sua interpretação e de enquadramento nas características do
Sistema Óptico foi a modelagem gráfica. Essa modelagem consistiu na
elaboração e adaptação dos gráficos das relações entre os parâmetros e sua
adequação para os objetivos da modelagem na forma de ábacos. Foram
elaborados dois ábacos que se complementam, fornecem resultados, garantem
•'

o enquadramento, possibilitam uma interpretação intuitiva e constituem, dessa
forma, o Modelo Gráfico Para Reaeração do Sistema Óptico.
Os ábacos são apresentados nas figuras 6.8 e 6.9 das páginas 194 e
195. A utilização, a forma como eles foram montados, considerações e
exemplos são apresentados na seqüência.
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Figura 6.8 - Ábaco das velocidades. - Modelo gráfico para a reaeração com relações entre a
vazão de deslocamento média absoluta, velocidade de rotação, velocidade vertical média
absoluta , tipo de grade oscilante e coeficiente de reaeração K2 com medições prévias.
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Figura 6.9 - Ábaco das defonnações. - Modelo gráfico para a reaeração com relações entre
a velocidade angular média absoluta, velocidade de rotação, vazão de deslocamento média
absoluta, tipo de grade oscilante e coeficiente de reaeração K 2 com medições prévias .
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O ábaco da figura 6.8 foi designado como "Ábaco das velocidades" por
incluir a velocidade vertical média absoluta como um dos valores de entrada.
No ábaco da figura 6.9, os valores de entrada são a vazão de deslocamento e
a velocidade angular, assim, foi designado como "Ábaco das deformações".

6.3.1 A utilização dos ábacos.
Os ábacos são de duas entradas e três saídas. No ábaco das
velocidades as entradas são as médias absolutas da vazão de deslocamento e
da velocidade vertical. No ábaco das deformações as entradas são as médias
absolutas da vazão de deslocamento e da velocidade angular. Em ambos os
ábacos as saídas são o tipo de grade, a velocidade de rotação e o coeficiente
de reaeração obtido por experimentos prévios.
Com a figura 6.1O mostra-se um esquema dos elementos e funções do
ábaco das velocidades.
As curvas centrais
correspondem às
posições de melhor
ajuste.

Faixa de
dominio da
grade fina

lsolinhas das
velocidades
verticais.

I
Valores de coeficientes
K2 são indicados junto
às faixas, entre
isolinhas adjacentes.

Faixa de
dominio da
grade média.

A vazão, com escala
no eixo vertical, é
marcada na horizontal.

Faixa de
dominlo da
grade larga.

A velocidade de
rotação, com escala no
eixo horizontal, é
marcada na vertical.

Valores de
velocidades verticais
sao Indicados nas
ex1remldades das
isolinhas.
As velocidades são
marcadas sobre a
linha da vazão com
base nos valores
das isolinhas.

Figura 6.10 - Elementos e funções do ábaco das velocidades.
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Na figura 6.11, mostram-se os
procedimentos
operações

básicos

sobre

o

para

ábaco

de

velocidades. O valor da vazão de
deslocamento deve ser marcado nas
guias

com

escala

vertical

e

representado através de uma linha
horizontal que corta o espaço de
isolinhas (1 ). A velocidade vertical
deve ser marcada sobre a linha de
vazão com base nos valores das
isolinhas (2). No ponto de marcação,
uma linha vertical define a velocidade
de

rotação

nas

guias

de

escala

horizontal (3). O tipo de grade estará
indicado pela região onde se localiza o

Figura 6.11 - Marcação sobre o
ábaco das velocidades.

ponto de marcação da velocidade (2).
O coeficiente K2 também estará indicado pela região do ponto de marcação
(2). No exemplo da figura 6. 11 , o escoamento testado, com dados de vazão de
0,0355 1/min e velocidade vertical de 0,0021 m/s, seria reproduzido, no tanque
de grades oscilantes, utilizando a grade média com velocidade de rotação de
218 rpm. O coeficiente de reaeração estimado seri a de 0,1 3 h-1.
Mas esses resultados não podem ser adotados sem confirmação.
Verifica-se que o primeiro requisito do Sistema Óptico foi atendido. O ponto de
marcação da velocidade (2) está dentro dos limites de operação do Sistema
Óptico, pois sua posição se encaixa entre as curvas do ábaco. Também foi
atendido o segundo requisito, a posição se situa dentro da faixa de atuação de
uma das grades. Mas, ainda, não se tem certeza quanto ao atendimento do
terceiro requisito, a compatibilidade da turbulência do escoamento testado.
A compatibilidade de escoamentos está relacionada às relações entre os
parâmetros e isso é testado com a utilização, na seqüência, do ábaco de
deformações. Na figura 6. 12 mostra-se um esquema dos elementos e funções
do ábaco das deformações.
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Faixa de
domlnio da
grade média.

Faixa de
domlnio da
grade larga.

I
Valores de vazões são
indicados nas
extremidades das
isolinhas.
As vazões são
marcadas sobre a linha
da velocidade angular
com base nos va lores
das isolinhas.

Figura 6.12 - Elementos e funções do ábaco das deformações.

Na figura 6.13, mostram-se os
procedimentos
operações

básicos

sobre

o

para

ábaco

das

deformações. O valor da velocidade
angular deve ser representado através
de uma linha horizontal que corta o
espaço de isolinhas (1) a partir das
guias com escala vertical. A vazão de
deslocamento
sobre

a

deve

linha

de

ser

marcada,

horizontal

da

velocidade angular, com base nos
valores das isolinhas (2). No ponto de
marcação, uma linha vertical define a

Figura 6.13 - Marcação sobre o
ábaco das deformações.
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velocidade de rotação nas guias de escala horizontal (3). O ponto de marcação
da vazão (2) indica o tipo de grade e o coeficiente K2, pela região onde a
marcação se localiza.
No exemplo da figura 6.13, o escoamento testado, com dados de vazão
de 0,0355 1/min e velocidade angular de 0,082 rad/s, poderia ser reproduzido,
no tanque de grades oscilantes, utilizando a grade média com velocidade de
rotação de 212 rpm. O coeficiente de reaeração estimado seria de O, 13 h-1 .
Comparando esses resultados com aqueles do exemplo da figura 6.11
verifica-se a regularidade dos valores e a confirmação dos resultados. O
terceiro requisito foi atendido,

o escoamento testado tem turbulência

compatível com o Sistema Óptico e poderá ser reproduzido no tanque de
grades oscilantes.

Os ábacos das figuras 6.8 e 6.9 podem ser impressos utilizando o
arquivo Ábacos.doc incluído no diretório "Extras" do CD ROM anexo.

Nem

sempre

os

procedimentos

acima

conduzem

a

resultados

satisfatórios. Aliás, na maioria dos casos, a condução não se apresenta tão
"comportada". As curvas são resultantes de ajustes e o enquadramento
simultâneo, em ambos os ábacos, pode não ser imediato.
O recurso, em segunda instância, é operar sobre o ábaco das
deformações com a velocidade angular do teste e a velocidade de rotação
encontrada no ábaco das velocidades. A interseção sobre o plano

n x R pode

confirmar as saídas do ábaco anterior compatibilizando, ou não, o escoamento
testado.
No exemplo da figura 6.13 os dados de entrada seriam uma velocidade
angular de 0,082 rad/s e uma velocidade de rotação de 218 rpm. A interseção
sobre o plano

n

x R resultaria numa posição sobre a grade média, uma vazão

de deslocamento pouco acima de 0,036 1/min e um coeficiente de reaeração
próximo de O, 134 h-1 .
Considerações acerca da precisão e interpretação de resultados são
feitas no item 6.3.3.
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6.3.2 A montagem dos ábacos.
As equações e gráficos que foram
apresentados nas seções 6.1 e 6.2 são a
base para montagem dos ábacos. São
usados os gráficos das relações primárias
para o traçado dos ábacos e as equações
primárias e secundárias para a montagem
complementar.
O ábaco de velocidades foi montado
a partir do gráfico da figura 6.3 que foi
apresentado no item 6.1.2. Para melhorar a
definição das regiões de atuação de cada
grade o gráfico foi escalado vertical e
horizontalmente.

As

curvas

de

ajuste

assumiram a configuração mostrada na

Figura 6.14 - Curvas de ajuste
da relação Q X R escaladas
vertical e horizontalmente.

figura 6.14.
Para delimitar as regiões de atuação
de

cada

grade

oscilante,

os

pontos

experimentais foram contornados por linhas
aproximadamente paralelas às curvas de
ajuste.

Os

limites

ficaram

definidos

conforme se mostra na figura 6.15. Nota-se
a lacuna entre as regiões da grade fina e
média.
O modelo implica em relacionar
parâmetros.

No

caso

do

ábaco

das

velocidades, a velocidade vertical média
absoluta teria de ser introduzida no mesmo
gráfico.
Os valores das velocidades verticais,
de 0,0007 m/s até 0,0028 m/s,
incrementos

de

0,0002

m/s,

com
foram

posicionados sobre as curvas de ajuste.

Figura 6.16 - Faixas de
abrangência das grades oscilantes.
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Isso foi feito através das equações (6.13),
(6.14) e (6.15) que relacionam a velocidade
vertical com a vazão de deslocamento. A
partir dos valores das velocidades verticais
obtiveram-se as respectivas vazões de
deslocamento. Na seqüência foram usadas
as relações inversas entre a velocidade de
rotação e a vazão de deslocamento com as
equações (6.19), (6.20) e (6.21 ). Dessa
forma obteve-se a plotagem, sobre .as
curvas de ajuste, de pontos que se situam
no plano Q x R, porém, cada par (Q, R)
ficou

relacionado

a

uma

determinada

velocidade vertical média absoluta.
O posicionamento ficou delineado

Figura 6.16- Posicionamento no
plano Q x R dos pontos de
velocidades verticais.

como é mostrado na figura 6.16.
Para abranger o plano Q x R foi
necessário expandir o posicionamento dos
pontos de velocidades verticais. Isso foi
providenciado com o emprego de isolinhas
de velocidades.
As
plano

isolinhas de velocidades,

Q

x

R,

distribuem-se,

no
com

concordância, ligando os pontos de mesma
velocidade,
abrangência

atravessam
do

a

Sistema

região

de

Óptico

e

delineiam-se perpendicularmente às curvas
de ajuste. O lançamento das isolinhas é
mostrado através da figura 6.17.
O complemento para o ábaco das
velocidades consistiu na utilização das
equações (6.1 ), (6.2) e (6.3) para atribuir
valores do coeficiente de reaeração, sobre

Figura 6.17 - Distribuição das
isolinhas de velocidades no plano
QxR.
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as curvas de ajuste nos pontos médios entre isolinhas .adjacentes. Consistiu,
também, na inclusão de uma grelha de fundo, marcação de valores de vazões
de deslocamento, de velocidades verticais,

velocidades de rotação e

especificação das grades. O resultado é o que foi apresentado na figura 6.8.
Os

procedimentos foram

semelhantes

para o ábaco das deformações. Nesse ábaco, o
gráfico base é o da figura 6.4. Apresentado no
item 6.1.3, o gráfico relaciona a velocidade
angular média absoluta com a velocidade de
rotação. O plano Q x R, também foi escalado
vertical

e

horizontalmente,

conformando as

curvas de ajuste e melhorando a definição
(Figura 6.18). A região de abrangência de cada
grade oscilante foi demarcada tendo por base a
variação dos pontos experimentais através de
linhas paralelas (Figura 6.19). Para criar o
cruzamento

de

informações,

no

intuito

de

Figura 6.18 - Curvas de ajuste
escaladas no plano n x R.

verificar o enquadramento do escoamento nos
requisitos do Sistema Óptico,

a vazão de

deslocamento foi lançada sobre o plano. Para
tanto foram utilizadas as equações inversas
(6.19), (6.20) e (6.21) para valores da vazão
variando entre 0,016 1/min e 0,054 1/min com
incrementos de 0,002 1/min. Para cada valor de
velocidade de rotação encontrado foi calculada a
respectiva velocidade angular com as equações
(6.1 O), (6.11) e (6.12) conduzindo aos pares (Q,

R) com vazão de deslocamento determinada
(Figura 6.20). Após a plotagem dos pares (Q; R),
as isolinhas de vazão de deslocamento foram
lançadas, no plano

n

x R, segundo os mesmos

critérios do ábaco das velocidades (Figura 6.21 ).
Finalmente, foram lançados os valores dos

Figura 6.19 - Faixas de
atuação das grades no plano
xR.

n
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coeficientes de reaeração, a grelha de fundo, os valores de vazões,
velocidades angulares, velocidades de rotação e especificações de grades
oscilantes. O ábaco assumiu a aparência final que foi mostrada na figura 6.9.

Figura 6.20 - Posicionamento dos
pares (n, R).

Figura 6.21 - Lançamento das
isolinhas de vazão.

6.3.3 Exemplos, interpretações e considerações.
Alguns exemplos são úteis para verificação daquilo que se pode esperar
do modelo gráfico. Os exemplos, a seguir, possuem dados extraídos de
ensaios e foram escolhidos, entre diversos testes, para esclarecer o nível de
precisão das respostas, as restrições de enquadramento, as possibilidades de
contorno e a interpretação de resultados.

6.3.3.1 Caso ideal.
Idealmente, um teste deverá ter pontos de marcação, sobre ambos os

..

ábacos, próximos às curvas de ajuste.
Um exemplo com resultados ideais pode ser observado com o ensaio de
205 rpm, grade larga, coordenada (1 5; 25), profundidade de 54 em (Tabela 5.4
- série 2 - página 163), cujos valores foram de 0,001 56 m/s para a velocidade
vertical, 0,0274 1/min para a vazão e 0,059 rad/s para a velocidade angular.
No ábaco das velocidades obtém-se a indicação da grade larga e a
velocidade de rotação de 205 rpm. No ábaco das deformações a grade larga é
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indicada e a rotação é de 204 rpm. Em ambos os ábacos o coeficiente de
reaeração aproxima-se de 0,086 h- 1.

6.3.3.2 Caso comum.

Podem acontecer aplicações em que em um dos ábacos o ponto de
marcação se situe fora das faixas de abrangência das grades oscilantes. Se
essa ocorrência é apenas em um dos ábacos o escoamento testado ainda
poderá ser considerado compatível desde que um recurso de segunda
instância possa ser aplicado.
O ensaio com grade fina, 180 rpm, coordenada (15; 25) e profundidade
de 54 em pode ilustrar essa situação. O ensaio tem resultados descritos na
tabela 5.2, série 1, página 156, que foram velocidade vertical de 0,0016 m/s,
vazão de 0,041 1/min e velocidade angular de 0,086 rad/s.

Figura 6.22 - Verificação no
ábaco das velocidades.

Figura 6.23 - Marcação sobre o
ábaco das deformações.

Lançando os dados sobre o ábaco das velocidades obtém-se uma
aproximação para a grade fina e rotação de 182 rpm, conforme a figura 6.22.
No ábaco das deformações a marcação (2) incide fora de faixa (figura 6.23).
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no ábaco com

incidência irregular, lança-se a rotação
obtida no outro ábaco

e o dado de

teste. Para esse exemplo, entra-se, no
ábaco

das

deformações,

com

a

rotação de 182 rpm ( 1) obtida no
ábaco das velocidades e a velocidade
angular

de

0,086

rad/s

(2).

A

interseção (3) ocorre sobre a grade
fina. A vazão, obtida com referência
das isolinhas, é próxima a 0,0441/min.
Pelo ábaco das velocidades o
coeficiente K2 fica perto de 0,167 h-1 e
pelo ábaco das deformações fica em
torno de O, 177 h-1.

Figura 6.24 - Recurso de
segunda instância no ábaco das
deformações.

Esse teste poderia ser considerado compatível e com estimativa de
parâmetros dentro de intervalos admissíveis de variação considerando que a
incidência (3) ocorreu sobre a grade fina, que a vazão encontrada diferiu em
apenas 6,8% da vazão de teste e que os coeficientes de reaeração diferiram
em apenas 5,6%.
Referindo-se aos dados reais houve acerto do tipo de grade e erro de
1,1% na velocidade de rotação.
A ocorrência descrita nesse exemplo é a mais comum entre os testes
realizados no desenvolvimento dessa pesquisa.

6.3.3.3 Caso de dupla saíd a.
Determinados escoamentos poderão ser reproduzidos por grelhas
diferentes operadas em velocidades de rotação distintas. Essa ocorrência é
possível para as grades de malha média e larga numa certa faixa de vazão de
deslocamento.

O ensaio a 205 rpm, grade larga, coordenada (1 5; 25) e profundidade de
54 em com resultados apresentados na tabela 5.4, série 2, na página 163,
serve de exemplo para essa circunstância. Nesse ensaio a média absoluta da
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velocidade vertical foi de 0,00156 m/s,
da vazão de deslocamento foi de
0,0275 1/min e da velocidade angular
foi de 0,0588 rad/s.
Lançando os dados sobre o
ábaco das velocidades verificam-se
duas possibilidades para a marcação
da incidência, (2) e (4) como pode ser
visto na figura 6.25. As saídas seriam
a grade larga com velocidade de
rotação de 205 rpm e a grade média
com rotação de 178 rpm.
Lançando os dados sobre o
ábaco das deformações encontra-se
uma leitura direta sobre a grade larga

Figura 6.25- Dupla saída no
ábaco das velocidades.

(2) com velocidade de rotação de 205
rpm (3) e necessidade de recurso de
segunda instância para a leitura em
torno da grade média (4),

como

aparece na figura 6.26.
Aplicando
segunda

instância

o

recurso
para

178

de
rpm

confirma-se a indicação da grade
média (6), porém, a vazão sofre ligeira
alteração, o valor fica em 0,026 1/min.
Dessa forma, os dados podem
conduzir a duas soluções. Grade larga
com 205 rpm ou grade média com 178
rpm. No caso da grade larga o
coeficiente K2 seria de 0,088 h-1 e na
grade média de

O, 103

h-1,

Figura 6.26- Lançamento duplo
no ábaco das deformações.

com

diferença de 14,6%.
É interessante notar que existe, entre os ensaios da grade média, um

escoamento com características semelhantes ao o que é indicado, pelo
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modelo, na segunda solução. O ensaio de 180 rpm, grade média, coordenada
(15; 25) e profundidade de 54 em que tem resultados mostrados na tabela 5.3,
série 1, da página 160.
A tabela 6.1 contém um resumo dos valores desse exemplo de dupla
solução.

Tabela 6.1 -Resumo do exemplo 6.3.3.3.

Referência

Grade

Teste
Salda 1
Salda 2
Ens 180rpm 1525 gm h54

Larga
Larga
Média
Média

Velocidade
de rota2ão
r~m

205
205
178
180

Velocidade Velocidade
Prévia
angular
m/s
rad/s
0,00156
0,0588

Vazão

K2

1/min
0,0275

h·1

0,0260
0,0275

0,00166

0,0880
O, 1030

É normal que os resultados decorrentes de lançamentos em segunda
instância apresentem aproximações com erros superiores àqueles da primeira
instância. O recurso de segunda instância aplica uma aproximação forçada
com a introdução do valor da velocidade de rotação e todos os testes que
foram levados à segunda instância apresentaram maiores desvios, porém,
geralmente, os níveis são toleráveis.

6.3.3.4 Caso de incompatibilidade.

Antes

de

qualquer

verificação,

através

dos

ábacos,

existem

escoamentos com valores de parâmetros que de antemão serão descartados
para qualquer tipo de previsão tendo em vista que não atendem o primeiro
requisito do Sistema Óptico.
Não serão considerados, para estudo, escoamentos que resultem em

médias absolutas das velocidades verticais inferiores a 0,001 m/s ou
superiores a 0,0028 m/s, nem das vazões de deslocamento inferiores a 0,015
1/min ou superiores a 0,055 1/min. Também não poderão ser considerados os

escoamentos com velocidade angular média absoluta inferior a 0,01 rad/s ou
superior a O, 17 rad/s .
Contudo, escoamentos com parâmetros dentro dos intervalos acima
ainda poderão ser desconsiderados se o relacionamento entre os parâmetros
não se adequar na modelagem do Sistema Óptico. Como tem sido visto, essa
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modelagem de baseia em resultados experimentais no tanque de grades
oscilantes. Se o escoamento testado apresenta um contexto peculiar, é
possível que ele não possa ser reproduzido no tanque de grades oscilantes e
dessa forma o escoamento não atenderá o terceiro requisito do Sistema
Óptico. O escoamento será considerado incompatível.
A identificação desse tipo de escoamento se faz através do lançamento
de dados sobre os ábacos. Mas para considerar, definitivamente, um
escoamento como incompatível existem algumas etapas a serem vencidas que
são indicadas através do seguinte algoritmo.
1

Após a verificação positiva do enquadramento de valores entre os limites
de operação, lançar os dados de vazão e velocidade no ábaco das
velocidades.
1.1

1.2

A incidência é sobre uma faixa de grade?
1.1.1

Sim -7 Siga para item 1.2

1.1.2

Não -7 Siga para item 1.3

Lançar os dados de velocidade angular e vazão sobre o ábaco das
deformações.
1.2. 1

A incidência é sobre o mesmo tipo de grade do item 1.1?
1.2. 1.1

Sim

-7 O escoamento é compatível. Anotar

resultados.

Fim.
1.2. 1.2

Não -7 Proceder ao recurso de segunda instância.
1.2.1.2.1

A incidência é sobre o mesmo tipo de
grade do item 1.1?
1.2. 1.2. 1.1

Sim -7 O teste pode ser
considerado

compatível.

Anotar resultados.

Fim.
1.2. 1.2. 1.2

Não -7A compatibilidade
não pode ser comprovada.

Fim.
continua -7
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1.3 Lançar os dados de vazão e velocidade angular no ábaco das
deformações.
A incidência é sobre uma faixa de grade?

1.3.1

1.3.1 .1

Sim~

Siga para item 1.4

1.3.1.2

Não~

O escoamento de teste é incompatível.

Fim.
1.4 Proceder ao

recurso de segunda

instância no ábaco das

velocidades.
A incidência é sobre o mesmo tipo de grade do item 1.3?

1.4.1

1.4.1 .1

Sim

~

O escoamento pode ser considerado

compatível. Anotar resultados.

Fim.
1.4.1.2

~

Não

A

compatibilidade

não

pode

ser

comprovada.

..

Fim .

Um

exemplo

de

escoamento

incompatível, com resultados dentro dos
intervalos

admissíveis,

pode

ser

verificado através do ensaio de 180 rpm,
grade fina,
profundidade

coordenada (12;
de

54

em

12) e

com

os

resultados da tabela 5.8 - página 174.
Os

resultados

atingiram

médias

absolutas de 0,00155 m/s para

a

velocidade vertical, 0,02532 1/min para a

(1:.!..)..::;L..~~-4-,o'i.,li;i{,,Lfp~

vazão de deslocamento e de 0,0164
rad/s para a velocidade angular.
O lançamento dos dados sobre o
ábaco das velocidades (Figura 6.27)
indica a grade larga e 205 rpm.

Figura 6.27- Escoamento incompatível Ábaco das velocidades.
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lançamento

instância

sobre

o
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primeira

ábaco

das

deformações não indica solução (2). O
mesmo acontece utilizando o recurso
de segunda instância (4) - figura 6.28.
Assim, esse escoamento não tem
confirmação de compatibilidade.
No entanto, trata-se de um
escoamento que ocorreu no próprio
tanque de grades oscilantes. Mas a
posição do ensaio foi na coordenada
(12; 12), dentro da área que sofre
influência das paredes do tanque. A
modelagem do Sistema Óptico se
baseia na área normal, com base nos
ensaios na coordenada ( 15; 25). Esse

Figura 6.28- Lançamento duplo
no ábaco das defonnações.
Escoamento incompativel.

exemplo vem demonstrar a influência
exercida pelas paredes sobre o escoamento. As paredes, especialmente junto
aos cantos, provocam contenção na oscilação superficial. Mas essa influência
poderia comprometer a homogeneidade da turbulência superficial no tanque de
grades oscilantes?

6.4 CONSIDERAÇÕES SOBRE A HOMOGENEIDADE DA TURBULÊNCIA
SUPERFICIAL .

A homogeneidade da turbulência superficial foi, inicialmente, admitida
nesta pesquisa em função dos resultados das velocidades verticais. As
velocidades

verticais

não

apresentam

grandes

alterações

na

região

influenciada pelas paredes em relação à região normal. A análise dos
resultados indica sensíveis influências sobre os parâmetros relacionados com a
deformação da superfície, no caso deste estudo, a vazão de deslocamento e a
velocidade angular. A tabela 6.2 mostra os resultados obtidos nos ensaios de
180 rpm, grade fina, profundidade de 54 em, na coordenada (12; 12) na área
afetada e na coordenada (15; 25) dentro da área normal.
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Tabela 6.2- Comparação de resultados para área afetada e normal.
Grade fina (#26)- Profundidade 54 em- Posição (15; 25) e (12; 12)
Valores lidos
Valores corrigidos
Velocidade Velocidade
Velocidade Velocidade
Vazão
Ampliação
Rotação Coordenada
Vazão
Prévia
angular
~révia
angular
rad/s
m/s
IIm in
rad/s
em
m/s
IIm in
r~m
(15; 25)
0,001705
0,0889
1,001086
0,042802
0,001596
0,0862
0,041210
180
0,0164
0,025319
0,001666
0,0164
1,000190
0,001550
0,027059
180
(12; 12)

Para os valores de parâmetros obtidos no Sistema Óptico não há
problema algum com relação à homogeneidade. A área em torno da medição,
considerada

nos

cálculos,

é relativamente

pequena

e não

abrange,

potencialmente, pontos de comportamentos distintos.
A homogeneidade da turbulência superficial, no tanque de grades
oscilantes, relaciona-se à correta atribuição do coeficiente de reaeração ao
respectivo escoamento. Se a superfície apresenta excessiva diferenciação na
distribuição da turbulência o coeficiente não pode ser relacionado à medição de
parâmetros em um único ponto. Como a velocidade vertical, que era tida como
fator regulador da reaeração, se mantém com módulos pouco alterados e as
ampliações superficiais são sempre pequenas, foram negligenciadas quaisquer
alterações no comportamento superficial com relação à homogeneidade, que
nesse caso, seria em termos de deformação. Mas essa atitude, certamente,
tem conseqüências.
Para avaliar o efeito dessa
Tabela 6.3 - Dados de velocidades e
coeficientes K2.

consideração sobre as previsões
do

coeficiente

constam
exemplos

de

reaeração,

na tabela 6.3 alguns
de

coeficientes

e

Grade

Velocidade vertical e Coeficiente K 2
Posição Prol.
Rolação
Velocidade
em
m/s
em
r~m

Fina

(15; 25) 54

Média

(15;25) 54

Larga

(15; 25) 54

respectivas velocidades verticais
médias absolutas.

Nota-se que

uma mesma velocidade vertical
pode conduzir a diferentes valores
de coeficientes K2 com o emprego
de grades distintas.
No ensaio de 195 rpm da
grade fina e de 208 rpm da grade
média a velocidade vertical foi de

147
178
180
195
218
220
153
168
200
208
220
240
168
180
198
205
223
246

0,0011
0,0015
0,0016
0,0019
0,0021
0,0022
0,0011
0,0013
0,0017
0,0019
0,0027
0,0029
0,0007
0,0013
0,0015
0,0016
0,001 7
0,0024

K2
h''
0,118
0,171
0,1 74
0,209
0,274
0,281
0,085
0,095
0,121
0,1 28
0,140
01 63
0,072
0,076
0,083
0,086
0,095
0,103
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0,0019 m/s. Essa velocidade, com grade larga, seria obtida com rotação
próxima de 231 rpm. Para a grade fina o coeficiente K2 , estimado pela equação
6.1, é de 0,209 h-1 . Para a grade média, utilizando a equação 6.2, o coeficiente
é de O, 128 h-1 e de 0,098 h-1, utilizando a equação 6.3, para a grade larga.
Mesmo mantendo velocidades verticais semelhantes, é grande a
disparidade entre os valores encontrados para os coeficientes com as
diferentes grades. Nos extremos a diferença entre os coeficientes atinge 53%
do maior valor.
As grades que proporcionam menores níveis de deformação superficial
conduzem

a

menores

coeficientes

de

reaeração.

A

região

afetada,

relativamente à região normal, tem um comportamento semelhante, isto é,
apesar de manter a velocidade vertical, a região afetada ocasiona menores
níveis de deformação que a região normal.
Considerando essa regra, os coeficientes de reaeração, para testes em
superfícies genuinamente homogêneas, certamente serão superiores aos
encontrados no tanque de grades oscilantes dessa pesquisa.
Ao se reproduzir determinado escoamento no tanque de grades
oscilantes, na verdade estará se reproduzindo esse escoamento na região
normal e na região afetada ocorrerá um escoamento com um potencial
enfraquecido em relação à capacidade de reaeração da região normal. Fica
clara a subestimativa do coeficiente de reaeração do escoamento teste.
Adotando incondicionalmente a homogeneidade para os escoamentos
superficiais estudados nesta pesquisa, adota-se, também, uma postura
conservadora. Desta forma, os valores estimados para os coeficientes de
reaeração, decorrentes de valores médios absolutos de velocidades verticais,
vazões de deslocamento e velocidades angulares, tem de ser expressos como
sendo os valores mínimos para o coeficiente de reaeração K2.

6.5 CONSIDERAÇÕES COMPLEMENTARES ACERCA DO MODELO.

O modelo apresentado nesse trabalho pode ser computacionalmente
automatizado, sem grandes dificuldades, utilizando o algoritmo da página 208.
A implementação computacional poderia ser procedida de forma que a
operação fosse sobre os ábacos, de maneira semelhante ao procedimento
manual, porém, com recursos gráficos, automáticos, precisos e imediatos.
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Entretanto, o esforço de programação pode ser prematuro nesse
momento. A ferramenta computacional deve fazer parte de um sistema,
dedicado a ensaios laboratoriais e testes de campo, que tenha evoluído
adequadamente para o fim prático a que se destina. No momento, este
trabalho se classifica como pesquisa de base, aponta soluções, descreve
comportamentos e proporciona os dados para a adequada evolução deste
sistema com fins práticos. Assim como muitas das rotinas de cálculo e de
visualização do Programa Computacional do Sistema Óptico serviram para
exclusiva

investigação

e

não

tiveram,

necessariamente,

seus

dados

aproveitados no modelo final, este próprio modelo final deve ter esta
característica. Servir como base para evolução e após uma descrição completa
do fenômeno estudado proceder a um produto acabado com características de
utilização essencialmente práticas.

7 UM ESTUDO COMPARATIVO

O Sistema Óptico pode servir de base para comparações, validações ou
calibrações em outros processos. Uma importante análise pode ser realizada a
respeito da Sonda Óptica, o dispositivo que vem sendo desenvolvido conforme
foi mencionado na introdução desta tese. Em pesquisas anteriores, as
medições da Sonda Óptica, que consistem na tomada das intensidades de
tensão elétrica em uma fotocélula submersa, foram relacionadas com a
velocidade vertical de oscilação superficial. A consistência dessa relação pode
ser testada ao se comparar os resultados obtidos na Sonda Óptica para o valor
RMS das tensões e a velocidade vertical média absoluta encontrada no
Sistema Ótico para as mesmas condições de produção de turbulência no

..

tanque de grades oscilantes .
A tabela 7.1 mostra os resultados para a média RMS das tensões
obtidas na pesquisa de ROMA (1982).
Tabela 7.1 - Valores obtidos com a Sonda óptica para a média das tensões VRP,,s.
Grade fina
R (rpm)

VRMS

69
0,118

84
0,176

108
0,348

115
0,359

150
0,61

Grade média
R (rpm)
VRMS

90
0,106

R (rpm)
VRMS

115
0,071

188
0,52

198
0,366

198
0,287

200
0,344

116
0,171
Grade larí.!a

172
0,108

238
0,189

Independentemente da situação de regime de escoamento, os valores
obtidos para a velocidade vertical média absoluta no Sistema Óptico são
apresentados na tabela 7.2.
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Tabela 7.2 - Valores obtidos com o Sistema Ótico para a velocidade vertical média absoluta.

Grade fina

Grade média

Grade larga

R ~r~m} V {m/s}

R {r~m} V {m/s}

62

0,00064

80

0,00058

92

0,00036

80
80
93

0,00094
0,00075
0,00111

93
120
140

0,00052
0,00114
0,00149

138
158

0,00078
0,0011 o

136
168

0,00165
0,00222

146
149
178
180
188
195
218
220

0,00110
0,00114
0,00153
0,00160
0,00181
0,00189
0,00211
0,00216

168
180
198
205
223
228
246

0,00072
0,00127
0,00154
0,00156
0,00172
0,00168
0,00212

142
153
168
180
200
208
220
240

R {r~m} V {mls}

0,00116
0,00114
0,00134
0,00166
0,00173
0,00185
0,00270
0,00285

Utilizando a faixa de velocidade de rotação conveniente, que foi dentro
do regime coerente para o Sistema Óptico e dividindo por 1000 o valor da
média RMS das tensões, as relações da velocidade vertical e da tensão RMS
com a velocidade de rotação ficaram, para os ensaios com a grade fina, com a
configuração mostrada na figura 7 .1.

o

Grade fina

-

0,0025 , - - - - - - - - - --

S<>nci:J óptra

o

Lnear (S<>rf.ll Op!lca)

-

Sslllrro Óp(x:o
Linear (5\!lterm Ópl.ieo)

--

0 ~--~---~---~--~---~---~--~

50

70

90

110

130

150

170

190

R(rpm)

Figura 7.1 - Gráfico da tensão RMS e velocidade vertical média absoluta com a velocidade de
rotação. Grade fina.
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O ajuste linear dos pontos experimentais conduziu às seguintes
equações:
v = 1,48788.1 o-5 . R - 3,16660.1o- 4

vRMsl1

(7.1)

ooo = 6,15320.1o·6. R - 3,25116.1 o·4

(7.2)

As relações para a grade média são apresentadas através do gráfico da
figura 7 .2, onde as leituras da Sonda Óptica em 198 rpm e 140 rpm do Sistema
Óptico foram negligenciadas.
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-

o
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o
-
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0,002 , - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - --
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~
;
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I

-

--------,

- --

--f
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r----::==:===':·
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140

160

180

200

220

R(rpm)

Figura 7.2 - Gráfico da tensão RMS e velocidade vertical média absoluta com a velocidade de
rotação. Grade média.

O ajuste linear, para a grade média, conduziu às seguintes equações:

v =1,05071.1 o-5.R - 3,44466.1o-4
VRMs/1 000 = 4,35786.1

o-O. R - 3,06666.1 o-4

(7.3)

(7.4)

Para a grade larga, na faixa de 90 a 205 rpm, com rotação de 172 rpm e
168 rpm, negligenciadas para os ensaios da Sonda Óptica e do Sistema Óptico

respectivamente, os gráficos apresentaram a configuraç~o apresentada na
figura 7.3.
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Figura 7.3 - Gráfico da tensão RMS e velocidade vertical média absoluta com a velocidade de
rotação. Grade larga .

O ajuste linear, para a grade larga, conduziu às seguintes equações:

v =1, 10066. 1o·5.R -

6,79311.1 o·4

VRMs/1 ooo = 2,92159.1 o-6 . R- 2,65592.1 o- 4

(7.5)

(7.6)

Pode-se perceber que os ajustes para a grade fina e grade larga
conduzem a expressões para os resultados obtidos, para a Sonda Óptica e
para o Sistema Óptico, que diferem basicamente em seus coeficientes
angulares.
As razões entre as expressões (7.1) e (7.2) para a grade fina, (7.3) e
(7.4) para a grade média e (7.5) e (7.6) para a grade larga, resultam nas
seguintes aproximações:

VRMS (g. fina) = 412,13. V(g. fina) - O, 195

(7.7)

VRMS(g. média) = 414,75. V(g. média) - O, 164

(7.8)

VRMS (g.larga) = 265,44.V(g.larga) - 0,085

(7.9)

Com VRMs em volts e V em m/s.
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Nota-se que as expressões obtidas para a grade fina e média mantém
uma relação bastante semelhante, guardando uma afinidade entre os
resultados. Já a relação da grade larga é particular.
Esse estudo comparativo é meramente ilustrativo. Os resultados acima
não podem ser considerados conclusivos,

pois o número de testes,

especialmente em condições de regime caótico, deve ser consideravelmente
aumentado para o estabelecimento de relações dentro de padrões confiáveis.
Em algumas das relações certos pontos experimentais foram negligenciados
em prol de um melhor ajuste dos demais pontos, mas em detrimento da
informação experimental. Essa atitude pode ser melhor absorvida se a
quantidade de dados experimentais for expressiva. Entretanto já se pode ter
uma noção, ainda incipiente, de que existe uma resposta relacionada entre os
sistemas, no que tange a velocidade vertical, ao menos, com o uso das grades
fina e média.

CONCLUSÕES E CONSIDERAÇÕES FINAIS

Analisando os objetivos que foram determinados para esta tese pode-se
verificar que todo o desenvolvimento se concentrou em torno do atendimento
de cada item no seu devido tempo.
O Sistema Óptico foi desenvolvido segundo uma metodologia dedicada
e exclusiva.

Muitos de seus dispositivos foram criados a partir das

necessidades que se impunham diante do desenvolvimento e dessa forma são
completamente originais. Não são originais as ferramentas matemáticas e os
princípios básicos da Visão Computacional, que são de domínio público. Mas
são exclusivas as formas como esses recursos foram implementados,
combinados ou adaptados. Tal como o sistema de geração das imagens, da
instalação dos dispositivos, do processo computacional de varredura das
imagens e obtenção de coordenadas, de definição geométrica, e de aplicações
específicas do Sistema Óptico. Não há, na literatura, descrição de processo
semelhante ou análogo ou, ainda, sequer que por qualquer meio, forneça
resultados da mesma linha do Sistema Óptico Para Turbulência Superficial.
Não há, no mercado ou nem mesmo com referência, qualquer outro software
que possa ser aproveitado para interpretar a imagem de forma adequada para
o sistema ou para obter os resultados requeridos pelo Sistema Óptico nem ao
menos parte deles.
A incursão nesse tema, como na maioria das pesquisas de base,
contemplou um percurso de risco, mas estava embasada numa visão clara dos
fundamentos e, sobretudo, numa geometria plenamente resolvida.
Os primeiros testes que vieram a alentar o desenvolvimento desse
sistema consistiram no uso de um ponteiro laser e uma câmara VHS operados
manualmente. Naqueles testes podia-se observar a formação de imagens
consistentes, dotadas das características necessárias para o processamento
digital mas, evidentemente, sem nenhum rigor geométrico. A partir dessas
imagens foram idealizados os algoritmos de processamento de imagens e os
primeiros testes computacionais. Não é tão comum, em Visão Computacional o
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processamento contínuo de imagens. As aplicações usuais referem-se ao
processamento

de fotos,

imagens estáticas,

que

são comparadas

a

determinados padrões. A necessidade de implementar o processamento de um
filme ocasionou um esforço adicional no desenvolvimento da programação,
sem mencionar a consideração de aspectos inerentes das imagens e da
geometria. Diante da obtenção das coordenadas surgiu um leque de
oportunidades. Diferentes meios de calcular velocidades verticais, cotas,
declividades e deflexões e as grandezas resultantes das combinações desses
elementos. Era necessário aproveitar todas as oportunidades, e muitos
algoritmos de cálculo foram implantados. Também era necessário criar formas
de investigar e confirmar resultados. Foi importante a atitude de não se
contentar em obter um resultado apenas numérico mas apesar do extenso
esforço computacional adicional, ter a condição de observar o comportamento
do fenômeno estudado, implantando as rotinas de visualização. Os cálculos
geométricos tiveram seus valores confirmados através de um programa,
mundialmente consagrado, baseado em CAD. As superfícies geradas em 3D
pelo Sistema Óptico, os volumes deslocados nas superfícies propagadas e
demais elementos geométricos tiveram seus valores vistos e revistos com o
acompanhamento de CAD. As opções de visualização, com o processo de
transformação de coordenadas, incluíram novas dificuldades na programação e
o confronto de coordenadas com auxílio de CAD foi fundamental no êxito da
aplicação. Todos os cálculos, após a implantação computacional, foram, de
diversas formas, confirmados.
Para o desenvolvimento e validação do programa computacional foram
dedicadas perto de 2000 horas durante pouco menos de dois anos. E mesmo
durante a execução dos ensaios definitivos não deixou de existir manutenção o
que se estendeu por 8 meses.
Os ensaios, executados, em instalações apropriadas, foram, a princípio,
dedicados à padronização de procedimentos. Os ensaios definitivos foram
iniciados após uma extensa série de testes. Entre o início e a consecução do
modelo final do Sistema Óptico foram realizadas mais de 500 tomadas de
cena. Os resultados finais apresentam perto de 21O tomadas.
Os ensaios iniciais já indicavam valores pequenos para os parâmetros,
mas a precisão das tomadas de medida pelo sistema não deixou a desejar.
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Foram obtidas respostas satisfatórias para os valores de distâncias e ângulos
de forma a viabilizar o sistema. Através de medidas precisas, numa alta taxa de
aquisição, foi possível obter propriedades do escoamento superficial de forma a
estabelecer características que se relacionam ao escoamento sob uma
condição única.
Não existem provas físicas de que qualquer parâmetro obtido pelo
Sistema Óptico seja, de fato, real. Entretanto, o mecanismo com o qual essas
grandezas são obtidas é bem conhecido. Exceto a vazão de deslocamento que
é decorrente de um processo que atribui determinadas condições para seu
cálculo, os parâmetros são obtidos por medidas diretas e a prova de sua
exatidão é intuitiva. Não há possibilidade de falha crônica, tendência ou
influência sobre o cálculo. Não há possibilidade de tratamento diferenciado. O
processamento é único e dedica, sempre, as mesmas condições para os dados
de entrada. O resultado é que os parâmetros calculados para determinado
escoamento são, de fato, inerentes a esse escoamento. Essa afirmativa é
geral, mas é especialmente aplicável ao processo de propagação das
deformações, no qual, não existem meios de certificar ou quantificar a real
relação entre as superfícies geradas e as superfícies reais. Com base nas
características intrínsecas obtidas do fluxo, se esse escoamento se repetir, os
dados de entrada se repetirão, e a resposta será em nível compatível. Não se
esperam respostas idênticas. A turbulência é um fenômeno aleatório e as
médias têm de ser tratadas ao nível de patamares e não ao nível de valores
precisos. Esse grau de liberdade foi incorporado ao modelo de reaeração
dessa tese que emprega regiões de atuação e não pontos com localização
precisa. As respostas podem ser observadas nos diversos ensaios. A evolução
dos valores obtidos foi de acordo com todas as expectativas e o sistema foi
capaz de identificar e situar o escoamento medido.
Mais importante que provar a "realidade", nesse processo, é constatar
essa realidade e criar um registro inequívoco sobre ela. Se essa "realidade" se
repetir, ter a condição de identificá-la, é o complemento que torna o processo
totalmente viável.
Baseando-se nessa assertiva, o Modelo Para Reaeração do Sistema
Óptico foi

idealizado.

Para

a elaboração

desse modelo não houve

concentração na busca de uma ferramenta que fornecesse um resultado
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numérico mas sim que orientasse a identificação de um contexto. O resultado
numérico existe, mas em segundo plano.
Através do Sistema Óptico pôde se aprender um pouco mais a respeito
da distribuição superficial da turbulência, do estabelecimento dos regimes de
escoamento na superfície e da diferenciação entre os efeitos proporcionados
pelas grades oscilantes e pela profundidade de ensaio.
Verificou-se que a superfície é fortemente influenciada junto às paredes
e essa influência interfere na reaeração do volume. Uma ação para minimizar
esse problema estaria na construção de um tanque com área maior de
superfície livre. Para o tanque atual a área afetada, a grosso modo, aproximase de 60% da superfície total.

Se as medidas internas do tanque

proporcionassem uma superfície de 10.000 cm 2 , ao invés dos 2.500 cm 2 atuais,
essa região afetada seria reduzida para perto de 27%.
O estabelecimento de regimes de escoamento também mereceu
atenção. Em certas condições foi possível verificar a ocorrência de fluxos
induzidos, o que invalidou o emprego das grades oscilantes numa expressiva
faixa de velocidades de rotação. A identificação do regime de escoamento
através de um processo de medição direta representa um passo importante na
determinação do campo de aplicação do sistema de grades oscilantes. As
aplicações estão voltadas para os fluxos naturais. O quanto mais próximo for
possível imitar os escoamentos naturais melhor será o rendimento do sistema
como um todo. Convém acrescentar que a utilização do tanque de grades
oscilantes no regime que foi denominado de "Coerente", não deixa de conduzir
a resultados em termos de reaeração. Entretanto pode-se presumir que esse
escoamento não tenha uma ocorrência similar num meio natural. Nessa
situação a aplicação à qual o sistema se destina deixa de ter significado.
Outros processos de medição existentes ou que possam ser criados sem a
determinação geométrica do Sistema Óptico, não podem vincular o movimento
vertical da superfície com sua inclinação. Essa vinculação foi fundamental na
obtenção de todos os resultados, inclusive, na identificação dos regimes de
escoamento pela análise da variação das abscissas da incidência e reflexão.
Uma maior variação de aberturas das malhas das grades oscilantes
pode trazer benefícios em termos de abrangência de fluxos, ampliação e
adensamento das faixas de atuação das grades, além de possibilitar a
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operação em maiores intervalos de velocidades de rotação. Entretanto o
emprego de um número exagerado de tipos de grades oscilantes também pode
ser inócuo devido à repetição de escoamentos produzidos por grades
diferentes.
A profundidade de água no tanque de grades oscilantes é fator de alta
influência na turbulência superficial. Observa-se, também, que em muitas
oportunidades um escoamento produzido numa certa profundidade pode ser
reproduzido em outra profundidade com o emprego de outra grade e/ou outra
velocidade de rotação. A profundidade é fator de influência, inclusive, na
reaeração. Ensaios com variação de profundidade também podem, de certa
forma, suprir as lacunas encontradas no atual modelo do Sistema Óptico.
Um fator delicado que pode comprometer a precisão dos resultados
obtidos pelo Sistema Óptico é a instalação dos dispositivos. As medidas
tomadas no sistema são micrométricas. Detalhes de instalação como a
horizontalidade da tela de projeção, o ângulo de incidência do feixe laser, a
verticalidade do eixo da câmara digital e a cota da tela de projeção são
fundamentais para um registro adequado dos dados que alimentam o Sistema
Óptico. Com as atuais condições dos suportes de dispositivos, encontrou-se
dificuldade em garantir um posicionamento preci so dos instrumentos,
principalmente quando era necessário o deslocamento do conjunto para
tomadas de cenas em uma nova coordenada. O desenvolvimento dos suportes
de dispositivos com possibilidades de ajustes micrométricos parece ser
indispensável para obtenção de um conjunto mais confiável.
Nos ensaios de laboratório notou-se que quando os trabalhos se
prolongavam o nível de água baixava devido à evaporação. Um constante
monitoramento do nível é importante em termos de precisão de resultados já
que a escala de conversão de pixels para milímetros e o ajuste do sistema de
coordenadas se faz através de um ensaio estático único para toda a série de
tomadas de cena.
A aplicação do Sistema Óptico em testes de campo depende, ainda, de
considerável desenvolvimento. São necessárias adaptações das instalações,
dos suportes, do sistema de aquisição de imagens, da metodologia e do
programa computacional. Presumivelmente, tornar o sistema apto a operar em
campo, para execução de apenas testes, não é razoável. Devido à estrutura
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que se deve criar para habilitar a operação é preferível pensar em termos de
estação fixa de trabalho.
A aquisição de imagens ocorre numa velocidade e numa quantidade de
dados, que com a tecnologia atual, só se viabiliza por meio de uma interface
fire wire com conexão à entrada IEEE 1394 no microcomputador. Módulos de

memória anexos ao sistema de aquisição não apresentam a mesma eficiência.
Assim, um microcomputador terá de estar acoplado durante todo o tempo e o
ambiente deverá ter a proteção adequada. Os suportes de instrumentos, além
de equipados com dispositivos de ajustes micrométricos, apresentarão nova
configuração. É necessário, em tomadas de cena sobre fluxos naturais,
eliminar a tomada estática, o procedimento de calibração que foi utilizado
nessa tese. Para isso a câmara digital e a tela de projeção deverão se integrar
através de um apoio monobloco equipado com dispositivo preciso de
nivelamento. Com uma focagem fixa, centrada sobre a tela de projeção, será
possível estabelecer previamente o fator de conversão pixels - milímetros.
Nesse mesmo apoio monobloco, o centralizador laser deverá ser acoplado,
com ajuste fino da direção de emissão, de forma a eliminar o condicionamento
•I

do sistema de coordenadas do Sistema Óptico. Todos os dispositivos deverão
estar sustentados de forma rígida, sem possibilidade de sofrer vibrações,
abalos ou qualquer tipo de deslocamento. A iluminação natural deverá ser
bloqueada e todo o conjunto deverá estar protegido contra ações externas.
Quando se pensa numa aplicação em campo imagina-se uma instalação que
proporcione condições de medições contínuas durante um longo período.
Todas as variações inerentes ao ambiente natural têm de ser consideradas,
sejam elas efêmeras ou ocasionadas sazonalmente. Um modelo completo só
será consignado ao longo de extensas séries que venham a compor uma
abrangente base de dados.
Com relação às medições ainda deve-se relatar a conveniência de se
proceder tomadas de cena sobre fluxos dotados de ao menos uma ligeira
turbidez. Os sistemas que dependem da análise de imagens requerem a
obtenção de luz refletida. Nos sistemas tradicionais a laser, o feixe depara com
partículas em suspensão e reflete difusivamente criando as imagens pontuais
que proporcionam os elementos necessários para análise. No Sistema Óptico a
água cristalina, isenta de partículas, reduz substancialmente a nitidez da

,,

Conclu sões e considerações finais

227

incidência do feixe laser provocando, em algumas situações, uma maior
necessidade de intervenção manual nos filmes produzidos na aquisição das
imagens, o que, apesar de ser realizado respeitando a integridade das
informações, pode introduzir erros. Pode ainda, decorrente da excessiva
transparência da água, inviabilizar a medição devido à flutuação de brilho na
incidência. Mas isso está longe de se tornar qualquer empecilho para a
aplicação do Sistema Óptico, pois não se espera que ele seja operado em rios
cristalinos, nascentes ou mananciais privilegiados. Sua operação deverá
ocorrer em corpos receptores de despejos de estações de tratamento.
Para a utilização prática do Sistema Óptico, seja em laboratório ou em
campo, o programa computacional deverá ser alterado. Com exceção da vazão
de deslocamento, os parâmetros necessários podem ser obtidos até mesmo
em tempo real. Mas as alterações mais importantes estariam relacionadas ao
ajuste do sistema de coordenadas sem o ensaio estático, à obtenção e
validação de dados de entrada de forma automatizada, à concentração do
processamento

.,

exclusivamente

nos

parâmetros

necessários

e

na

automatização do modelo para reaeração .
A utilização de um aparelhamento específico para as funções do
Sistema Óptico, como uma câmara digital que detenha apenas as
características requeridas5 , deve ser objeto de consideração.
A tecnologia empregada no desenvolvimento do Sistema Óptico Para
Turbulência Superficial não deve ser avaliada apenas pela obtenção de
resultados nesse sistema. No Sistema Óptico, essa tecnologia permitiu, acima
de tudo, capturar as característi cas de um fenômeno real e registrar essas
característica de maneira a criar uma identidade aliada a esse fenômeno. Além
desses

resultados

pode-se

perceber

que

a

utilização

dos

recursos

computacionais aliados à interpretação de imagens tem, intrinsecamente,
potenciais de aplicação ilimitados nas mais diversas áreas de pesquisa.
Essa tecnologia aplicada à obtenção de dados sobre os fenômenos

..

naturais tem, nessa tese, um exemplo relativamente simples e funcional.
Também é simples a receita da aplicação. Iluminar adequadamente, produzir
uma imagem mensurável com relação equacionável com o fenômeno ou aliada
5

Câmara digital sem áudio, resolução de 320x240 pL'i:els, 256 tons de cinza, taxa de aquisição de 30 fps e
zoom óptico núnimo de 8X.
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a um padrão conhecido. A seguir, processar essa imagem e estabelecer o
reconhecimento num sistema automatizado.
A mecanização, a automação de tarefas repetitivas, o uso de máquinas
que se tornam especialistas em desempenhar papéis que, algum tempo atrás,
eram prestados por pessoas, vem fazer com que a atividade humana, cada vez
mais, seja dedicada a usar seu potencial criativo. O Sistema Óptico Para
Turbulência Superficial é, também, um exemplo de automação. Uma tarefa que
seria impossível para os mais aguçados olhos humanos torna-se viável com a
utilização de máquinas que aumentam incomensuravelmente a capacidade de
obter e operar dados.
Espera-se que essa tese tenha introduzido, ao menos, uma pequena
parcela de contribuição nos estudos dedicados à recuperação natural dos
corpos d'água. Espera-se, também, que sirva de inspiração para novas
pesquisas, em qualquer área do conhecimento, utilizando essa tecnologia que
é tão eclética.

-·
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APÊNDICE A- PROGRAMA COMPUTACIONAL

Informações a respeito do Programa Computacional do Sistema Óptico
Para Turbulência Superficial.

1. Necessidades de hardware.
Processador acima de 500 MHz;
•

Memória RAM acima de 64 MB;

É recomendável memória de vídeo de 8 MB ou superior;
•

Leitor CD ROM;
Vídeo configurado em padrão TRUE COLOR 24 ou 32 bits;.
Resolução mínima de vídeo de 800x600 pixels sendo recomendável
1024x768 ou superior.

.,

2. Necessidades de software.
Windows 98, 2000, ME ou XP.

3. Instalação do Programa Computacional.
• Execute o arquivo Setup.exe encontrado na pasta Instalação do CD
ROM;
• Na tela de instalação escolha um local de instalação ou mantenha o
default e a seguir clique no botão de instalar acima, à esquerda;
• Em algumas versões do Windows podem surgir mensagens como:
"File out of date"
"File not found"
Nesse caso, clique no botão "Ignorar" e prossiga a instalação. Se a
instalação

não

ocorrer

apropriadamente

será

necessário

copiar

manualmente alguns arquivos de controle Active X (OCX) ou de
bibliotecas dinâmicas (DLL) para a pasta /Windows/System32. As
mensagens de erro, quando se tenta rodar o programa, indicam os
arquivos necessários e a pasta "Biblioteca" do CD ROM contém os
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arquivos descompactados que deverão ser copiados. Em última
instância é possível rodar o programa diretamente do CO ROM clicando
em Turbulência.exe na pasta Biblioteca.

4. Execução do Programa Computacional.

O descanso de tela deve estar desabilitado, pois o processo de captura
de cor da tela não poderá ser executado adequadamente com o descanso de
tela e resultará em coordenadas nulas. Siga as instruções encontradas na
seção de metodologia dessa tese. Opcionalmente use o módulo de ajuda do
programa computacional acessado pelo menu superior. Preferencialmente
feche outros aplicativos quando estiver executando o Sistema Óptico na fase
de análise de imagens. No módulo de propagação de deformações o processo
numérico não poderá ser interrompido. Todos os recursos disponíveis do
computador serão alocados para o Sistema Óptico e outras operações não
serão admitidas. Aguarde o término do processamento numérico, isso leva
alguns minutos. Em caso de necessidade inevitável teci e CRTL +AL T+DEL e na
janela de controle force a finalização do Sistema Óptico.
Mensagens de erro:
"A instrução XXXX fez referência ao endereço XXXX, a memória não
pode ser "read"".
"A instrução XXXX fez referência ao endereço XXXX, a memória não
pode ser "write"".
Essas mensagens indicam problemas de endereçamento de memória e
podem bloquear o funcionamento normal do Windows conduzindo, em algumas
situações, a uma mensagem em tela de prompt do DOS. Uma atitude que
reduziu sensivelmente essa ocorrência foi restringir em 1200 o número de
trames do arquivo filme a ser processado além de pré-dimensionar as matrizes
de processamento numérico com 1200 entradas, reservando, dessa forma, um
espaço fixo de memória. O erro foi praticamente eliminado mas ainda pode
ocorrer,

raramente. Até o presente momento não houve como tratar

definitivamente essa anomalia e em alguns casos o computador terá que ser
reiniciado. O arquivo que estava sendo processado não é causador direto da
ocorrência e poderá ser novamente processado sem qualquer problema.

r

Apêndice A - Programa computacional

235

5. Arquivos gerados pelo Sistema Óptico.

Existem 6 tipos de arquivos gerados pelo Sistema Óptico.
Na tela de processamento geométrico, após o cálculo das coordenadas,
estará disponível o acesso ao gráfico da variação das abscissas dos pontos de
incidência e reflexão. Os valores numéricos utilizados nesse gráfico poderão
ser gravados num arquivo de dados com extensão ".opx1". Esse arquivo de
dados poderá ser aberto com editores de texto ou importado em planilhas
eletrônicas como o Excel.
No módulo de oscilação superficial, após a visualização da oscilação do
plano tangente à superfície aparece o gráfico das velocidades verticais. Nesse
momento poderá ser gravado um arquivo de dados com a extensão ".opv1 "
com os valores numéricos das velocidades verticais instantâneas calculadas no
Sistema Óptico. Esse arquivo também pode ser aberto em editor de texto ou
importado.
No módulo de propagação, após o processamento numérico de geração
de superfícies, através do menu Arquivo, poderá ser salvo um arquivo de
dados com extensão ".opp". Esse arquivo pode ser aberto na página inicial do
Sistema Óptico quando se desejar rever o ensaio sem necessidade de um
novo processamento. Para abrir um arquivo com extensão .opp, acesse o
menu "Arquivo > Abrir" na página inicial do Sistema Óptico.
No módulo de resultados poderão ser gerados, após o processamento
dos valores, arquivos com extensão ".opa" e com extensão ".opv2" re lativos,
respectivamente, ao valor numérico das áreas das superfícies deformadas e
dos volumes deslocados para cada instante. São arquivos compatíveis com
editores de texto e podem ser importados em planilhas eletrônicas.
O resumo final de resultados pode ser gravado num arquivo com
extensão ".opr''. Esse arquivo pode ser aberto na página inicial do Sistema
Óptico através do menu "Arqu ivos > Abrir'' e assim a página de resultados será
apresentada com os valores gravados.

APÊNDICE B - CONTEÚDO DO CO ROM

Além do instalador do programa computacional do Sistema Óptico, na
pasta Instalação, o CO ROM contém diversos arquivos. Na pasta Ensaios
estão os arquivos imagem relacionados aos ensaios e planilhas de resultados.
Apenas uma pequena parte dos arquivos-imagem está incluída no CO ROM e
tratam-se de ensaios na coordenada (15; 25) e profundidade de 54 em. Todos
os arquivos gerados no desenvolvimento da pesquisa atingem 7 GB utilizando
o espaço de 1O unidades de CD ROM. A maioria dos arquivos de imagens
estão compactados no formato Z IP. Cada arquivo .zip tem, no mínimo, dois
filmes no formato AVI. Cada arquivo descompactado atinge perto de 30 MB e
sua utilização deverá ser a partir do disco rígido após sua descompactação. Na
mesma pasta dos filmes em formato AVI está a fotografia relativa ao ensaio
estático no formato BMP. Todos os ensaios cinemáticos de uma pasta deverão
utilizar a mesma foto do ensaio estáti co para ca libração do sistema na etapa
inicial do programa do Sistema Óptico.
Estão incluídas, na pasta Planilhas, as planilhas, em Excel, de
resultados de todos os ensaios realizados nessa pesquisa. Essas planilhas
contêm os resultados individuais de cada tomada de cena além de outras
informações que não constam na tese, como gráficos e valores de parâmetros
que não foram aproveitados no modelo final.
Na pasta Exemplos estão alguns arquivos de imagem e arquivos
gerados pelo Sistema Óptico que são utilizados para acompanhamento da tese
com auxílio computacional e com execução sugerida no Apêndice C dessa
tese.
Na pasta Extras estão algumas planilhas de gráficos, o código fonte do
programa computacional em arquivo texto e o arquivo Ábacos.doc com o qual
será possível imprimir os ábacos do modelo gráfico para reaeração no editor
Word.
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A pasta Biblioteca contém os arquivos descompactados necessários
para instalação do Sistema Óptico. Use esses arquivos apenas em caso de

J

pane na instalação normal.

n

APÊNDICE C- PRÁTICAS SUGERIDAS

A pasta Exemplos do CO ROM contém alguns arquivos que poderão
ilustrar a resposta do Sistema Óptico com relação a alguns escoamentos de
comportamento visível.
Na pasta "Onda simples" estão os arquivos relativos à tomada de cena
sobre a perturbação superficial criada com a queda de uma gota de água sobre
a superfície d'água. O choque da gota com a superfície provoca a propagação
de ondas concêntricas que, após instantes, atravessam o ponto de medição e
vão, gradativamente, atenuando. O registro do Sistema Óptico acusa uma fase
inicial não perturbada, a passagem abrupta do movimento superficial e a
gradual recuperação do equilíbrio. É interessante observar, além do gráfico de
velocidades verticais, a seqüência de superfícies que são geradas na
propagação de deformações utilizando os recursos gráficos para visualização
em diversos ângulos. É possível uma avaliação intuitiva a respeito da aquisição
e registro dessa cena.
Na pasta "Ondas 115rpm" estão os arquivos para verificação da
resposta do Sistema Óptico sobre um comportamento ondulatório da
superfície.

Os módulos de oscilação superficial e de propagação de

deformações mostram claramente a característica ondulatória do movimento
superficial através da visualização do plano tangente e das superfícies
deformadas. O plano tangente e as superfícies mostram as seqüências de
inclinações e oscilações das ondas de forma bastante coerente e com
medições precisas.
A pasta Exemplo 65rpm( 12_12) contém o ensaio completo de 65 rpm na
coordenada (12; 12) e profundidade de 54 em. Além dos arquivos .bmp e .avi,
necessários para o processamento comp leto estão incluídos os arquivos de
dados pré-processados. Com os arquivos .opa, .opv1 e opv2 poderão ser
verificados resultados numéricos em planilhas. Com os arquivos .opr e opp
tem-se acesso imediato, respectivamente, aos resultados finais e ao módulo de
propagação para visualização das superfícies. Nesse exemplo, além da
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visualização em modo shade e em ângulo normal, é interessante notar as
seqüências de superfícies deformadas num ângulo visual de perfil, plano xy,
marcar a temporização em 30 quadros por segundo, usar o zoom para ampliar
a imagem de forma a ocupar toda a janela visual, acionar o modo "Tempo real",
e acionar a visualização animada com a tecla de controle "Piay''. Tem-se boa
impressão com re lação a um escoamento real na superfície.
Além dessas sugestões estão à disposição os filmes e respectivos
arquivos foto de vários ensaios realizados no desenvolvimento dessa pesquisa
na pasta Ensaios do CO ROM. Sugere-se, também, que ao menos alguns
deles sejam processados de forma completa observando-se os resultados
obtidos nesse processamento e aqueles que constam nas planilhas contidas na
pasta Planilhas do CO ROM, bem como, os resultados contidos na seção de
ensaios e resultados dessa tese.

