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Resumo da Tese apresentada à COPPE/UFRJ como parte dos requisitos necessários
para a obtenção do grau de Doutor em Ciências (D.Sc.)
APLICAÇÃO DOS MÉTODOS DOS ELEMENTOS DE CONTORNO E DAS
SOLUÇÕES FUNDAMENTAIS USANDO FUNÇÕES DE GREEN PARA
PROBLEMAS ACÚSTICOS
Edmundo Guimarães de Araújo Costa
Abril/2013
Orientadores: José Antonio Fontes Santiago
Luís Manuel Cortesão Godinho
Programa: Engenharia Civil
Neste trabalho, as formulações do Método dos Elementos de Contorno (BEM) e
do Método das Soluções Fundamentais (MFS) são desenvolvidas no domínio da
frequência para simular a propagação de ondas acústicas em meios fluidos, como a água
e o ar, considerando as seguintes simplificações: a fonte acústica é harmônica no tempo,
a velocidade do som é constante e o meio é homogêneo e está em repouso na ausência
de perturbação. Nessas formulações são usadas funções de Green que permitem reduzir
significativamente o esforço computacional do problema. Portanto, é apresentada a
formulação matemática dessas funções de Green, verificando o seu comportamento
numérico (principalmente a sua convergência) de forma detalhada, a fim de perceber a
função de Green que melhor pode ser utilizada nas formulações do BEM e do MFS para
problemas de propagação de ondas acústicas 2-D e 3-D. Além disso, para os problemas
3-D envolvendo espaços fechados são utilizadas estratégias para melhorar a estabilidade
e a precisão do MFS, tais como o uso dos pontos de colocação de Chebyshev e o
método de solução SVD. Para validar as implementações numéricas, as respostas são
confrontadas com soluções analíticas e com medidas em laboratório de acústica.
Finalmente, exemplos práticos são apresentados para ilustrar a aplicabilidade das
estratégias propostas, em que os resultados obtidos numericamente são comparados com
os obtidos experimentalmente.
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Abstract of Thesis presented to COPPE/UFRJ as a partial fulfillment of the
requirements for the degree of Doctor of Science (D.Sc.)
APPLICATION OF THE BOUNDARY ELEMENT AND FUNDAMENTAL
SOLUTIONS METHODS USING GREEN’S FUNCTIONS FOR ACOUSTIC
PROBLEMS
Edmundo Guimarães de Araújo Costa
April/2013
Advisors: José Antonio Fontes Santiago
Luís Manuel Cortesão Godinho
Department: Civil Engineering
In this work, formulations of the Boundary Element Method (BEM) and of the
Method of Fundamental Solutions (MFS) are developed in the frequency domain to
simulate the acoustic wave propagation in fluid media, such as water and air,
considering the following simplifications: the source of acoustic disturbance is timeharmonic, the sound velocity is constant and the medium in absence of perturbations is
quiescent. In these formulations Green’s functions that allow significantly reducing the
computational effort of the problem are used. Therefore, it is presented the
mathematical formulation of these Green’s functions, checking their numeric behavior
(especially their convergence) in detail, in order to perceive which Green’s functions
can best be used in the formulations of the BEM and the MFS for 2-D and 3-D
problems of acoustic wave propagation. In addition, for the case of 3-D problems in
enclosed spaces, different strategies to improve the stability and accuracy of the MFS,
such as the use of Chebyshev points and of an SVD solver, are analyzed. To validate the
numerical implementations for problems of acoustic wave propagation, the results are
compared with analytical solutions and experimental measurements performed in the
acoustic’s laboratory. Finally practical examples are given to illustrate the applicability
of the proposed strategy, where the results obtained numerically are found to match well
those obtained experimentally.
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Capítulo 1

1 Introdução
1.1 Considerações preliminares
Em geral, a complexidade dos problemas acústicos impossibilita a obtenção de uma
solução analítica para as equações diferencias parciais que governam os fenômenos
físicos desses problemas, fazendo com que a única alternativa viável para analisá-los
seja a utilização de métodos numéricos.
Portanto, com o objetivo de aprofundar cada vez mais o estudo neste vasto
campo de conhecimento, diferentes métodos computacionais têm sido desenvolvidos
para analisar a propagação de ondas acústicas em diferentes cenários. Um dos campos
que tem demonstrado uma intensa atividade científica é o da propagação de ondas
acústicas em ambientes marinhos. Muitos métodos são aplicados com sucesso, os quais
são discutidos em JENSEN, et al. (1994), porém todos com suas limitações, vantagens e
desvantagens específicas. Os métodos mais utilizados nos problemas de propagação de
ondas acústicas em águas rasas são os métodos baseados na sobreposição dos modos
normais do sistema (PEKERIS, 1948, WILLIAMS, 1970, GILBERT & LIN, 1996), os
baseados na equação parabólica de propagação (HARDIN & TAPPERT, 1973,
TAPPERT, 1977, COLLINS, 1988, COLLINS & WERBY, 1989) e os baseados no
traçado da propagação de raios sonoros (AHLUWALIA & KELLER, 1977,
WESTWOOD, 1989).
Muitos problemas de engenharia, que envolvem propagação de ondas acústicas em
meios fluidos, são comumente descritos pelas leis da física e podem ser representados
matematicamente por equações diferenciais parciais. Uma forma alternativa e
equivalente para resolver esses tipos de problemas é a utilização de equações integrais,
muitas vezes estabelecidas apenas ao longo de contornos do domínio em análise. Nesse
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caso, e no sentido de resolver as equações integrais de contorno que assim se
estabelecem, é possível aplicar técnicas numéricas dedicadas e eficientes à resolução
dos problemas, nomeadamente o Método dos Elementos de Contorno (Boundary
Element Method - BEM).
O Método dos Elementos de Contorno é uma técnica relativamente recente e
teve um enorme desenvolvimento nas últimas quatro décadas. Esse método tem uma
série de vantagens em relação aos outros métodos numéricos, vantagens essas que
contribuem para o seu ótimo desempenho (BREBBIA, 1984), (BREBBIA et al. 1984):
(i) exige apenas a discretização do contorno e, portanto, envolve apenas uma descrição
mais compacta do problema; (ii) tem uma precisão muito boa, pois é baseado na
utilização de funções de Green, que são, logo à partida, soluções da equação governante
do problema; (iii) é bastante adequado para a análise de domínios infinitos ou semiinfinitos, pois somente os contornos internos são discretizados já que as condições de
radiação de Sommerfeld no infinito são automaticamente satisfeitas. No entanto, esse
método é muitas vezes limitado ao conhecimento prévio das soluções fundamentais e de
integrais singulares ou hipersingulares. Apesar dessas dificuldades, o método tem sido
aplicado com sucesso para a acústica de águas rasas, inicialmente por DAWSON &
FAWCETT (1990), que previu a dispersão acústica em mar aberto quando a superfície e
o fundo marinho são considerados planos, com exceção de uma área compacta de
deformação onde a dispersão acústica acontece.
É importante ressaltar que outros métodos numéricos são utilizados em análise
de propagação de ondas acústicas em meios fluidos, tais como o Método dos Elementos
Finitos (MEF) e o Método das Diferenças Finitas (MDF) (veja-se, também, JENSEN et
al. (1994)). Embora bastante empregados em diversas áreas da engenharia, para
problemas externos (meio infinito ou semi-infinito) esses métodos tornam-se
extremamente caros computacionalmente, requerendo uma extensa discretização do
domínio de forma a que as variáveis do problema não sejam influenciadas pela
truncagem da discretização. Além disso, requerem o uso de condições de contorno que
simulem, de forma aproximada, as condições de campo infinito, de forma a minimizar a
influência do limite da discretização nos resultados obtidos.
Recentemente, os métodos sem malha (Meshless), têm despertado bastante
interesse dos cientistas e pesquisadores. Esses métodos não necessitam da discretização
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do contorno. O Método das Soluções Fundamentais (Method of Fundamental Solutions
– MFS) é um dos métodos sem malha conhecido na literatura (GOLBERG & CHEN,
1999), (CHO et al., 2004). Matematicamente, o MFS é uma técnica muito simples, mas
requer um conhecimento profundo das funções de Green. Apesar do interesse no
desenvolvimento dessa técnica para analisar problemas envolvendo a propagação de
ondas acústicas em águas rasas e em ambientes fechados ou abertos, poucos trabalhos
são encontrados na literatura. Dos trabalhos já publicados, alguns merecem destaque,
por se relacionarem muito com o tema que se pretende tratar nesta tese. ANTÓNIO et
al. (2008) estudaram a propagação de ondas acústicas em um ambiente acústico fechado
tridimensional, utilizando a formulação do Método das Soluções Fundamentais no
domínio da frequência. As respostas no domínio do tempo foram obtidas através da
aplicação da transformada inversa de Fourier a partir dos resultados fornecidos no
domínio da frequência.
Este breve enquadramento permite verificar que o tema da propagação de ondas
sonoras em diferentes meios é de grande relevância e bem atual, sendo o foco de várias
pesquisas. Justifica-se, por isso, uma revisão mais detalhada do estado da arte a este
respeito. Assim, nos pontos que se seguem procura-se apresentar uma revisão
bibliográfica, centrada, sobretudo nos trabalhos mais recentes relacionados com a
modelação da propagação de ondas acústicas. Divide-se esta revisão em duas seções,
uma relacionada com a simulação da propagação de ondas acústicas em ambientes
marinhos, e a outra relacionada com a propagação do som em ambientes fechados e
abertos. Depois destes pontos serão apresentados os objetivos gerais e a estrutura da
tese.

1.2 Propagação de ondas acústicas em águas rasas
Uma variedade enorme de modelos numéricos tem sido desenvolvida para simular o
campo sonoro em ambientes marinhos. Estudos relacionados à propagação de ondas
acústicas em águas profundas têm sido amplamente explorados, no entanto, diversos
outros trabalhos referentes à determinação de características envolvendo a propagação
de ondas acústicas em regiões próximas da linha costeira também têm despertado o
interesse de vários pesquisadores. Muitos métodos analíticos e numéricos foram
implementados para calcular a propagação sonora em ambientes subaquáticos. Uma
revisão destas metodologias pode ser encontrada nos trabalhos realizados por
3

BUCKINGHAM (1992) e ETTER (2001) e em algumas referências do livro de
JENSEN et al. (1994). É muito difícil modelar esse problema de forma exata devido à
complexidade do meio, em particular devido às irregularidades da parte inferior do
oceano.
Trabalhos recentes realizados por SANTIAGO & WROBEL (1999a),
SANTIAGO & WROBEL (1999b), SANTIAGO & WROBEL (2000) analisaram os
problemas envolvendo a propagação de ondas acústicas em águas rasas, utilizando a
formulação dos elementos de contorno incorporando funções de Green modificadas,
uma satisfazendo apenas a condição de contorno referente à superfície livre e a outra
satisfazendo tanto a condição de contorno da superfície livre quanto à parte horizontal
referente ao fundo do mar. Para resolver este tipo de problema foi utilizada a técnica de
sub-regiões na formulação clássica do Método dos Elementos de Contorno, criando uma
interface capaz de compatibilizar os potenciais de velocidade e suas derivadas normais,
possibilitando uma considerável diminuição dos dados de entrada.
TADEU et al. (2000) também estudaram problemas bidimensionais envolvendo
a propagação de ondas acústicas em um canal constituindo um guia de ondas perfeito
preenchido com um fluido homogêneo, contento uma irregularidade no fundo do
oceano. Portanto, utilizou-se a formulação clássica do Método dos Elementos de
Contorno no domínio da frequência para resolver este tipo de problema. A função de
Green foi obtida através do método das fontes imagens (superposição de fontes virtuais)
incorporando a presença das superfícies livre e rígida do canal, o que possibilitou
somente a discretização referente à parte irregular do fundo do oceano. A resposta no
domínio do tempo foi obtida através da transformada inversa de Fourier, usando uma
frequência de excitação complexa.
GODINHO et al. (2001) utilizaram a formulação dos elementos de contorno
para calcular o campo de pressão 3-D gerado por uma fonte pontual dentro de um canal
preenchido com um fluido homogêneo. As funções de Green foram definidas no
domínio da frequência e obtidas através da superposição das fontes acústicas virtuais
combinadas de forma a incorporar as condições de contorno das superfícies livre e
rígida do canal, assim somente a parte irregular do canal foi modelada. Como a
geometria do modelo não varia ao longo de uma direção, o problema foi tratado como
2.5-D, o que permitiu simplificar a resolução do problema tridimensional através de
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soluções bidimensionais considerando uma fonte linear com diferentes períodos em
relação à direção z , ou seja, diferentes números de onda axiais k z .
SANTIAGO & WROBEL (2004) testaram a propriedade, a eficiência e a
precisão de convergência das funções de Green, obtidas normalmente a partir do
método das imagens, da expansão de autofunções e do Método de Ewald. Mais tarde, o
Método de Ewald foi discutido em detalhe nos trabalhos publicados por SANTIAGO &
WROBEL (2006) com o objetivo de otimizar o parâmetro b, o qual separa as integrais
utilizadas na representação de Ewald.
O uso de funções de Green em meios estratificados melhora a eficiência do
BEM, reduzindo o número de elementos de contorno, permitindo usar somente
domínios acoplados ou discretizar apenas as superfícies irregulares. PEREIRA et al.
(2010) desenvolveram um modelo BEM, no domínio da frequência para investigar a
propagação de ondas acústicas 2.5-D numa configuração subaquática com uma
irregularidade no fundo do oceano, simulando o efeito de um desvio entre as duas partes
planas do canal. Cada camada é delimitada por uma superfície livre e um fundo plano,
que pode ser construída como uma estrutura de multi-camadas. Nesse modelo foram
incorporadas funções de Green que levem em conta a presença de camadas planas, de
espessuras diferentes, calculadas utilizando a definição dos potenciais de pressão em
cada interface plana. Com este procedimento apenas a irregularidade do fundo do mar e
a interface de deslizamento entre as regiões necessitam ser discretizadas.
Métodos híbridos também têm sido propostos com o objetivo de melhorar a
eficiência computacional, considerando o meio acústico dividido em sub-regiões de
acordo com as irregularidades ou zonas estratificadas e acoplando diferentes técnicas
para resolução do problema em questão. Por exemplo, em 1998, GRILLI et al.
desenvolveram um modelo numérico híbrido que combinou o BEM e as expansões das
autofunções para resolver a propagação de ondas acústicas em águas rasas. Essas
expansões são construídas utilizando ambos os modos acústicos propagantes e não
propagantes.
A simulação da propagação de ondas acústicas em fluidos numa configuração
em formato de cunha tem sido proposta por diversos autores. BUCKINGHAM (1984),
BUCKINGHAM (1989), BUCKINGHAM & TOLSTOY (1990) apresentaram soluções
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analíticas para o estudo da propagação de ondas acústicas numa configuração em forma
de cunha “ideal” aplicando a expansão dos modos normais desacoplados. Outros
métodos têm sido utilizados para tratar este tipo de problema, incluindo a solução
integral dos raios (BOREJKO, 2004) e a técnica das imagens com base no método
integral de contorno (ABAWI & PORTER, 2007).
GODINHO et al. (2006) estudaram o desempenho do MFS para simular a
propagação de ondas acústicas em um meio fluido com uma inclusão, concluindo que o
método pode ser muito eficiente, superando até mesmo o desempenho do BEM para
este tipo de problema. Mais tarde, GODINHO et al. (2007) aplicaram o MFS para
estudar a propagação de ondas elásticas e acústicas em torno de estruturas finas usando
uma técnica de decomposição de domínio. GODINHO et al. (2011) propuseram uma
formulação híbrida, analítica e numérica, para a modelação da propagação do som num
ambiente marinho onde se encontram múltiplas inclusões de seção circular. Nessa
formulação, fazia-se uso de soluções analíticas para simular quer o ambiente exterior
quer as inclusões, sendo a ligação entre ambas realizada através do MFS.

1.3 Propagação de ondas acústicas em problemas envolvendo
espaços tridimensionais
No interior de um espaço acústico fechado, o campo sonoro é dependente de vários
parâmetros, tais como a frequência de excitação, o seu volume, a sua geometria e as
propriedades de absorção dos materiais de revestimento. Várias abordagens numéricas
têm sido desenvolvidas, com a finalidade de lidar com este tipo de problema. Dentre
estas abordagens numéricas, os métodos que têm sido amplamente usados para estes
tipos de problemas são: o método das fontes imagens (ANTÓNIO et al., 2002) e a
técnica dos raios acústicos (KULOWSKI, 1985). Os trabalhos já publicados sobre estas
técnicas indicam que no método das fontes imagens um grande número de termos é
necessário para a convergência das soluções, o que pode aumentar consideravelmente o
tempo computacional. Por outro lado, a técnica dos raios acústicos é válida apenas para
analisar as frequências mais altas. Estas limitações têm motivado o desenvolvimento de
outras metodologias, especialmente em problemas acústicos onde interessa analisar as
baixas e médias frequências.
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Os métodos numéricos baseados em discretização do domínio, tais como o
Método dos Elementos Finitos (MEF) tem sido aplicado à acústica de salas, embora esta
análise seja focada sobre a gama das baixas frequências, devido às limitações desses
métodos (MALUSKI & GIBBS, 2000, MALUSKI & GIBBS, 2004). Na verdade, a
análise das altas frequências usando MEF requer malhas mais refinadas, o que aumenta
o custo computacional e os requisitos de memória do computador, tornando inviável a
sua utilização para as médias e altas frequências.
O Método dos Elementos de Contorno também tem sido desenvolvido para
análise de engenharia acústica e vibro-acústica. Muitos trabalhos podem ser
encontrados, como o livro de WU (2000), que descreve os princípios do método dos
elementos de contorno para a análise acústica bi e tridimensional. Desenvolvimentos
interessantes podem ser encontrados em muitos artigos científicos, como os trabalhos de
LACERDA et al. (1997) e LACERDA et al. (1998), em que uma formulação do
Método dos Elementos de Contorno Dual foi utilizada para analisar a propagação
sonora em torno de barreiras acústicas 2-D e 3-D. Vários estudos foram publicados
sobre a convergência e as exigências da discretização do BEM, conforme as publicações
de TADEU et al. (2001) ou MARBURG (2002).
Talvez as desvantagens mais fortes do BEM sejam a sua formulação matemática
complexa e o fato de que esse método tenha que ter o conhecimento prévio de soluções
fundamentais, que são disponíveis apenas para alguns tipos específicos de equações
diferenciais parciais com condições de contorno específicas. No entanto, para espaços
acústicos, com os meios de propagação tipicamente homogêneos, essas soluções são
bem conhecidas, e o método tem sido aplicado com sucesso, como demostrado no
trabalho de WU (2000). Outro ponto que não deve ser desconsiderado é que a precisão
do BEM depende do tratamento especial de integrais analíticas e numéricas, e ainda das
integrais singulares e hipersingulares. Este tratamento não é trivial, no caso geral, as
estratégias específicas de integração numérica precisam ser concebidas em alguns casos,
a fim de permitir efetuar as integrações com uma boa precisão, como é o caso da
estratégia desenvolvida nos trabalhos de TELLES (1987) e TELLES & OLIVEIRA
(1994).
Uma característica interessante do BEM é que esse método pode considerar
funções de Green mais complexas, representando a presença de características
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específicas do meio de propagação. É o caso dos trabalhos de GODINHO et al. (2001) e
TADEU et al. (2007), analisando o caso específico de configurações bidimensionais
sujeitas ao efeito de uma fonte de pressão acústica 3-D, usando o BEM para estudar o
efeito de barreiras acústicas e de telas finas acoplados a fachada de um edifício para a
redução do ruído de tráfego. Nesses estudos, tanto o solo rígido como a fachada rígida
do edifício foram levados em consideração, utilizando o método das fontes imagens,
evitando assim a sua discretização. Além disso, estes autores sintetizam o campo sonoro
3-D como um somatório de problemas simples 2-D (também conhecida como uma
formulação 2.5-D), com um custo computacional muito menor.
Recentemente, um trabalho interessante publicado por JEAN (2009) investigou
a propagação sonora através de uma abertura, usando dois modelos diferentes para
calcular a transmissão sonora através de duas janelas abertas, sendo um desses modelos,
o modelo híbrido que combina várias abordagens, e o outro modelo baseado no BEM
considerando múltiplos domínios.
Mais recentemente, métodos sem malha estão sendo desenvolvidos com o
objetivo de reduzir tanto o tempo computacional como a demora da geração de malhas
que requerem as geometrias complexas. O Método das Soluções Fundamentais é um
desses métodos, tendo sido aplicado com sucesso para resolver problemas de
propagação de ondas acústicas. A formulação matemática deste método é bastante
simples, exigindo também o conhecimento prévio das soluções fundamentais que
governam o problema em questão. A superposição linear destas soluções fundamentais
é empregada para aproximar a solução do problema, assumindo que as fontes virtuais
são localizadas fora do domínio de análise para evitar as singularidades dentro do
espaço analisado. Comparando com o BEM, o MFS não necessita de esquemas de
integração numérica, e, consequentemente, as integrais singulares não são avaliadas.
Vários pesquisadores têm investigado o uso do MFS em problemas acústicos,
como por exemplo, KONDAPALLI et al. (1992), que estão entre os primeiros a aplicar
o MFS para a equação de Helmholtz nas análises de problemas acústicos.
FAIRWEATHER et al. (2003) também descreveram e analisaram o MFS e os métodos
relacionados para a solução numérica em meios fluidos e sólidos. ALVES &
VALTCHEV (2005) compararam o método das ondas planas e o MFS e concluíram que
o primeiro método pode ser visto como um caso assintótico do MFS.
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Muitos autores têm aplicado o MFS para obter os autovalores para domínios 2-D
(KARAGEORGHIS, 2001, CHEN et al., 2005) e 3-D (CHEN et al., 2002, TSAI et al.,
2006). Esses trabalhos permitiram verificar que os autovalores obtidos através do MFS
são altamente precisos, com muito poucos nós e insensíveis à localização das fontes
virtuais.
O MFS também tem sido aplicado com sucesso para resolver problemas
acústicos em áreas como à de acústica de salas (veja-se, por exemplo, ANTÓNIO et al.
(2008) ou GODINHO et al. (2011)). Na verdade, para essas aplicações, a formulação
matemática simples do MFS e a sua precisão podem levar a consideráveis economias de
recursos computacionais quando grandes problemas são analisados. É importante notar
que o uso do MFS tem problemas específicos, tal como descrito, por exemplo, por
ANTONIO et al. (2008) para uma aplicação em acústica de salas 3-D. Na verdade,
embora o MFS seja muito preciso para contornos suaves, a presença de arestas e cantos
podem reduzir a qualidade dos resultados e limitar a sua aplicabilidade, além disso, o
método requer a definição prévia da posição das fontes virtuais, e a precisão dos
resultados depende dessa escolha. Diversos investigadores observaram que o
posicionamento das fontes virtuais mais longe do contorno físico do problema é
geralmente uma boa escolha, mas pode levar a sistemas de equações mal-condicionados
e a resultados não fiáveis. Para superar este problema, RAMACHANDRAN (2002)
sugeriu a utilização de uma rotina SVD, apresentando resultados que revelam que esta
abordagem permite considerar distâncias maiores, sem degradar significativamente os
resultados. No entanto, nos trabalhos de CHEN et al. (2006), quando é resolvido a
equação de Laplace utilizando uma rotina SVD, torna-se evidente que não apresenta
uma melhora significativa com relação ao método de eliminação de Gauss usado para
resolver o sistema de equações do MFS e, portanto, esse método pode ser usado como
um processo de solução mais eficiente, sem ter que recorrer a nenhuma outra estratégia
de resolução.

1.4 Objetivos gerais e estrutura da tese
O objetivo desta tese de doutorado é estudar a propagação de ondas acústicas em meios
fluidos, como a água e o ar, utilizando formulações do Método dos Elementos de
Contorno e do Método das Soluções Fundamentais no domínio da frequência,
considerando as seguintes simplificações: a fonte acústica é harmônica no tempo, a
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velocidade do som é constante e o meio é homogêneo e está em repouso na ausência de
perturbação. Nestas formulações são utilizadas diversas funções de Green específicas
que permitem reduzir significativamente o esforço computacional do problema acústico
bi e tridimensional.
O presente trabalho encontra-se organizado em nove capítulos. No que se segue,
procura-se sintetizar a estrutura aqui adotada, apresentando uma breve descrição de cada
um deles.
No capítulo 2, são apresentadas, de forma introdutória, as equações básicas da
dinâmica dos fluidos, das quais se deduz a equação que governa o problema a ser
tratado nesta tese de doutorado, conhecida na literatura como a equação de Helmholtz.
Ainda neste capítulo, é abordada, uma forma de obtenção das respostas no domínio do
tempo, aplicando uma transformada inversa de Fourier na sua forma discreta após o
cálculo das respostas no domínio da frequência.
Em seguida, no capítulo 3, são deduzidas as formulações do Método dos
Elementos de Contorno e do Método das Soluções Fundamentais no domínio da
frequência para resolver os problemas de propagação de ondas acústicas bi e
tridimensionais em meios fluidos, como a água e o ar.
No capítulo 4, são apresentadas diversas funções de Green bi e tridimensionais
para problemas acústicos, e são discutidos os diversos tipos de convergência, a fim de
compreender melhor as vantagens e desvantagens da utilização de cada uma dessas
funções nos modelos do BEM e do MFS.
O capítulo 5 apresenta a verificação do comportamento de diferentes modelos
numéricos eficientes BEM e MFS utilizados no estudo da propagação de ondas
acústicas em águas rasas bidimensionais. No capítulo 6 é demonstrada a aplicabilidade
destes modelos numéricos.
O capítulo 7 apresenta a verificação do comportamento do MFS em problemas
tridimensionais, considerando diferentes configurações das fontes virtuais e dos pontos
de colocação localizados ao longo das superfícies do problema acústico com diferentes
estratégias de resolução do sistema de equações, para a avaliação do campo sonoro em
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espaços tridimensionais fechados. Os resultados obtidos através do MFS são
comparados com resultados do BEM e de soluções analíticas.
No capítulo 8 são apresentadas várias aplicações dos modelos numéricos BEM e
MFS. Os modelos relacionados ao BEM se referem às reduções sonoras proporcionadas
por dispositivos de proteção junto à fachada de um edifício e os modelos relacionados
ao MFS referem-se a duas aplicações distintas, sendo a primeira delas, referente ao
comportamento sonoro no interior de um espaço fechado, excitado por uma fonte
esférica de ruído, sendo modelado tanto o compartimento como a fonte esférica e a
segunda aplicação referente à redução dos níveis sonoros dentro de um silenciador
acústico.
Na parte final desta tese de doutorado, o capítulo 9 apresenta conclusões e
propostas para trabalhos futuros com relação ao estudo da propagação de ondas
acústicas bi e tridimensionis utilizando principalmente o Método das Soluções
Fundamentais.
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Capítulo 2

2 Equações básicas
2.1 Introdução
Neste capítulo, são descritas as equações básicas da dinâmica dos fluidos: equação de
continuidade, equação da quantidade de movimento ou equação de Euler e equação de
estado, tendo como objetivo principal obter a equação da onda acústica linearizada,
considerando o meio homogêneo e em repouso na ausência de perturbação e a
velocidade do som constante. As hipóteses básicas para o desenvolvimento dessas
equações foram baseadas nos livros escritos por KINSLER et al. (1982), PIERCE
(1989), HALL (1993) e MALVERN et al. (1969).
A equação da onda acústica linearizada no domínio do tempo é transformada na
equação de Helmholtz no domínio da frequência, através da transformada de Fourier.
Outra forma alternativa para se obter a equação de Helmholtz é através de separações de
variáveis, conforme apresentada em WU (2000) e VON ESTORFF et al. (2000).
Os valores teóricos da velocidade do som em meios fluidos, como o ar e a água,
são calculados a partir das equações da termodinâmica, cuja lei do gás adiabático
relaciona pressão e massa específica. Estes valores são aplicados nos exemplos de
propagação de ondas acústicas bi e tridimensionais.
No final deste capítulo, é apresentada uma forma de obtenção das respostas no
domínio do tempo, que envolve um tratamento matemático específico que consiste em
aplicar uma transformada inversa de Fourier na sua forma discreta após o cálculo das
respostas no domínio da frequência, através do algoritmo FFT (Fast Fourier
Transform).
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2.2 Equações da dinâmica dos fluidos
2.2.1 Equação de continuidade
O movimento do fluido na compressão ou na rarefação pode ser demonstrado através de
uma relação entre a velocidade u = u x i + u y j + u z k de uma partícula e a massa
específica instantânea num ponto do fluido ρ , sendo u x , u y e u z componentes do
vetor velocidade, e i , j e k vetores unitários orientados nas direções dos eixos
triortogonais

x,

y e z , respectivamente. Portanto, considere-se um volume

infinitesimal dV = dx dy dz , fixo no espaço e através do qual elementos do fluido
atravessam, conforme descrito em KINSLER et al. (1982). A taxa de massa que flui
para dentro do volume através da superfície deve ser igual ao aumento da taxa de massa
dentro do volume. Conforme a Figura 2.1, pode-se observar que o fluxo de massa que
passa pelas superfícies deste volume infinitesimal tem como resultantes em cada
direção, as seguintes expressões:


∂ ( ρu x )  
∂( ρ ux )

dx   dydz = −
dV
 ρux −  ρ ux +
∂x
∂x




∂( ρu y )  
∂( ρu y )

dy   dxdz = −
dV
 ρu y −  ρu y +
∂
y
∂
y





(2.1)


∂( ρ uz )  
∂( ρ uz )

dz   dxdy = −
dV
 ρuz −  ρ uz +
∂
z
∂
z




Logo, conclui-se que o fluxo total pode ser escrito da seguinte forma

 ∂( ρ ux ) ∂( ρ u y ) ∂ ( ρuz ) 
−
+
+
 dV ≡ − [∇ ⋅ ( ρu)] dV
∂y
∂z 
 ∂x

(2.2)

onde ∇ é o operador divergente e o sinal negativo significa um acúmulo de massa. A
taxa com que a massa aumenta no volume é (∂ρ ∂t)dV , pelo que, considerando a
conservação da massa, a equação de continuidade lê-se

∂ρ
+ ∇ ⋅ (ρu) = 0
∂t
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(2.3)

ρuz +

∂ ( ρuz )
∂z

dz

ρu y +

dy

ρu x

(

∂ ρu y
∂y

ρu x +
dz

) dy

∂(ρu x )
dx
∂x

ρu y
dx

z y

ρuz

x
Figura 2.1: Massa fluindo dentro do volume dV.
Considerando ρo a massa específica constante em equilíbrio no fluido e ρ ′ a
flutuação da massa específica na presença de perturbação acústica pode-se escrever a
seguinte relação:

ρ = ρo + ρ ′

(2.4)

Da mesma forma, a velocidade u pode ser expressa como

u = uo + u′

(2.5)

onde uo é a velocidade do fluido em repouso e u ′ é a variação de velocidade na
presença de perturbação acústica.

2.2.2 Equação de movimento de Euler
Considere novamente um volume infinitesimal dV = dxdydz contendo uma massa dm
de fluido. Seja df uma força infinitesimal aplicada a esse elemento que irá acelerá-lo de
acordo com a segunda lei de Newton df = a dm . Na ausência de viscosidade, as forças
atuantes no volume nas três direções são
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∂p  
∂p

df x =  p −  p + dx   dy dz = − dV
∂x  
∂x




∂p  
∂p
df y =  p −  p + dy   dx dz = − dV
∂y  
∂y



∂p  
∂p

df z =  p −  p + dz   dx dy = − dV
∂z  
∂z



(2.6)

sendo p a pressão instantânea num ponto do fluido, escrita como:

p = po + p′

(2.7)

onde po é a pressão constante no fluido e p′ é a flutuação pressão na presença da
perturbação acústica.
O que permite escrever o vetor de força completo d f = df x i + df y j + df z k como

df = −∇p dV

(2.8)

A aceleração do fluido é obtida através da derivada material da velocidade u da
partícula, cujo movimento segue a descrição espacial. Pode-se chegar nesta derivada da
seguinte forma: quando a partícula (elemento infinitesimal do fluido) com velocidade

u(x, y, z) se move para um novo ponto (x + dx, y + dy, z + dz) no instante de tempo t + dt ,
essa nova velocidade é u(x + dx, y + dy, z + dz, t + dt). Logo a aceleração é

a = lim

u ( x + u x dt , y + u y dt , z + u z dt , t + dt ) − u ( x, y , z , t )
dt

dt → 0

(2.9)

O movimento da posição anterior para uma nova posição permite demonstrar o
incremento através das componentes de velocidade da partícula,
dx = u x dt

dy = u y dt

dz = u z dt

(2.10)

Sendo todos os incrementos infinitesimais, a nova velocidade pode ser expressa
pelo primeiro termo da expansão de Taylor
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u( x + u x dt , y + u y dt , z + u z dt , t + dt ) =
u ( x, y , z , t ) +

[

∂u
∂u
∂u
∂u
u x dt + u y dt + u z dt +
dt + ε (dt )2 
∂x
∂y
∂z
∂t

(2.11)

]

onde ε (dt ) 2 é um erro da ordem de (dt ) 2 .
Substituindo a expressão (2.11) na expressão (2.9) da aceleração e fazendo o
limite dt tender a zero, obtém-se
a=

∂u
∂u
∂u
∂u
+ ux
+ uy
+ uz
∂t
∂x
∂y
∂z

(2.12)

O operador (u⋅ ∇) é definido como
(u ⋅ ∇ ) = u x

∂
∂
∂
+ uy
+ uz
∂x
∂y
∂z

(2.13)

A aceleração pode ser escrita mais sucintamente como

a=

∂u
+ (u ⋅ ∇)u
∂t

(2.14)

sendo esta expressão (2.14) a derivada material de aceleração em coordenadas espaciais.
Agora, a massa dm do elemento é definida como ρdV , que substituindo em
df = a dm leva a:
 ∂u

−∇ p = ρ  + (u ⋅ ∇ )u 
 ∂t


(2.15)

2.2.3 Equação de estado
Experimentalmente, verifica-se que os processos acústicos são quase adiabáticos. A
troca de energia térmica entre as partículas é insignificante, portanto sobre estas
condições, pode tratar a entropia do fluido permanecendo como quase constante.
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Sabendo-se que o som é uma perturbação na qual a pressão sonora p pode ser
determinada apenas através da massa específica ρ . Esta relação pode ser escrita em
série de Taylor como:

 ∂p 
1  ∂2 p 
p = po +   ( ρ − ρo ) +  2  ( ρ − ρo )2 + …
2  ∂ρ o
 ∂ρ o

(2.16)

Como uma onda sonora é um movimento ondulatório de pequena amplitude,
podem-se eliminar os termos de segunda ordem. Portanto, a equação (2.16) fornecerá
uma relação linear entre a flutuação de pressão e a massa específica, conforme
apresentado por PIERCE (1989)
 ∂p 
p − p o =   ( ρ − ρ o )
 ∂ρ  o

(2.17)

2.3 Equação da onda linearizada
Como no estudo de propagação de ondas acústicas apenas pequenas flutuações de
pressão são consideradas, as três equações deduzidas nas seções anteriores podem ser
linearizadas e combinadas para fornecer uma única equação diferencial parcial do
domínio do tempo.
Portanto, usando as expressões (2.4), (2.5) e (2.7), e tendo em vista que

ρ ′ ≪ ρ o , p′ ≪ po e u′ ≪ u o , para linearizar as equações de continuidade e da
quantidade de movimento de Euler, em um meio homogêneo e em repouso, em que

uo = 0 e ρo é uma constante, chega-se às seguintes expressões
∂ρ ′
+ ∇ ⋅ ( ρou′) = 0
∂t

ρo

∂u′
+ ∇p′ = 0
∂t

(2.18)
(2.19)

e substituindo as expressões (2.4) e (2.7) na expressão (2.17), obtém-se
 ∂p 
p′ = 
 ρ′
 ∂ρ  o
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(2.20)

Como o gradiente (∂p ∂ρ ) o é uma constante positiva, denomina-se a variável

c como sendo
 ∂p 
c 2 =  
 ∂ρ  o

(2.21)

e então a expressão (2.20) torna-se

p′ = c 2 ρ ′

(2.22)

Aplicando o teorema da divergência na equação (2.19) e tomando a derivada no
tempo da equação (2.18) já substituída pela expressão (2.22), a equação da onda pode
ser escrita como:
1 ∂ 2 p′
=0
c 2 ∂t 2

∇ 2 p′ −

(2.23)

onde c é a velocidade da onda.

2.4 Equação de Helmholtz
A partir da equação da onda, a pressão acústica para um problema harmônico no tempo,
pode ser definida usando a transforma de Fourier
P ( x, ω ) =

∞

∫

p ′( x, t )e − iω t dt

(2.24)

−∞

onde P(x,ω) é um valor complexo, ω é a frequência ângular e−iωt é o exponencial
complexo e i = −1 .
Usando a expressão (2.24), a equação da onda no domínio do tempo [equação
(2.23)] pode ser transformada na equação de Helmholtz, escrita da seguinte forma
∇2 P + k 2 P = 0

sendo k o número de onda (k = ω c) .
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(2.25)

A relação entre o potencial de velocidade φ e a pressão acústica P é dada por

P = −iωρoφ

(2.26)

Assim, a equação de Helmholtz no domínio da frequência pode também ser
escrita em termos de potencial de velocidade φ , de forma idêntica à equação (2.25), ou
seja,

∇2φ + k 2φ = 0

(2.27)

2.5 Condições de contorno
As condições de contorno são prescritas em qualquer parte do contorno, sendo que cada
seção do contorno só pode possuir um único tipo de condição. A Tabela 2.1 mostra os
diferentes tipos de condições de contorno referente à equação de Helmholtz, como
apresentado por VON ESTORFF et al. (2000).
Tabela 2.1: Condições de contorno da equação de Helmholtz.

P(x,ω) = P(x,ω)
∂P(x, ω)
= −iρωvn (x, ω)
∂n
P(x, ω) = Z (x, ω)vn (x, ω)

Condição de Dirichlet
Condição de Neumann
Condição de Robin

onde P é o valor prescrito da pressão acústica, Z é o valor da impedância e vn é a
componente normal da velocidade da partícula (vn = ∇φ ⋅ n) .
Essas condições de contorno que relacionam a pressão acústica e a componente
normal da velocidade da partícula são úteis mais adiante nos problemas bi e
tridimensionais no domínio da frequência governados pela equação de Helmholtz.

2.6 Velocidade do som em fluidos
Considerando que a troca de calor entre as partículas no meio fluido é desprezível
caracterizando um movimento adiabático durante a propagação do som, a velocidade do
som, conforme verificada na seção 2.3 pode ser escrita da seguinte forma
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 ∂p 
c=  
 ∂ρ  adiabático

(2.28)

Pressupondo a propagação de ondas sonoras em um gás perfeito, pode se extrair
da lei do gás adiabático a seguinte relação (KINSLER et al., 1982)
 ∂p 
p
=γ


ρ
 ∂ρ adiabático

(2.29)

onde γ é a taxa de calor específico do meio fluido.
Agora admitindo o fluido em repouso antes da perturbação acústica, a expressão
(2.29) pode ser escrita
c= γ

po

(2.30)

ρo

Substituindo os valores de γ , ρ o do gás à 20℃ que constam no Anexo A e a
pressão permanente po = 1 atm = 1.013 × 105 Pa na equação (2.30), o valor da velocidade
do som no ar é

co =

1.402 ×1.013 ×105
≅ 343m s
1.21

(2.31)

A dedução teórica da velocidade do som em líquidos é consideravelmente mais
complicada do que em gases. No entanto, é possível obter uma equação similar a
equação (2.31), para utilizá-la no cálculo teórico da velocidade do som na água. Logo,
essa equação é
c= γ

BT

ρo

(2.32)

onde BT é o módulo de bulk.
Novamente substituindo os valores que constam na tabela do Anexo A, o valor
teórico da velocidade do som na água a 13℃ é
20

c=

1.01× 2.28 ×109
≅ 1500m s
1026

(2.33)

Esses valores são utilizados nos exemplos numéricos e analíticos dos próximos
capítulos.

2.7 Obtenção de sinais no domínio do tempo
Todas as formulações aqui apresentadas são centradas no domínio da frequência, por ser
uma estratégia usualmente adequada na análise dos problemas acústicos. No entanto, a
interpretação física dos fenômenos de propagação do som torna-se bastante mais prática
e intuitiva, quando realizada no domínio do tempo, pelo que é útil a obtenção deste tipo
de respostas.
Assim, após o cálculo de respostas no domínio da frequência, a obtenção de
respostas no domínio do tempo envolve ainda um tratamento matemático específico.
Para a sua obtenção é necessária a aplicação de uma transformada inversa de Fourier na
forma discreta (através do algoritmo FFT - Fast Fourier Transform). Neste processo,
considera-se ainda que o impulso emitido pela fonte apresenta uma variação temporal
dada por um pulso de Ricker (Figura 2.2a),
u (τ ) = A (1 − 2τ 2 ) e −τ

2

(2.34)

onde A é a amplitude, τ = (t − ts ) / to , e t é o tempo; ts é o tempo em que ocorre o valor
de pico. A escolha deste tipo de pulso apresenta algumas vantagens, nomeadamente por
decair rapidamente no domínio do tempo, mas também no da frequência, o que não só
diminui o tempo de cálculo como facilita a interpretação de resultados. A aplicação de
uma transformada de Fourier à expressão (2.34) permite obter a expressão deste pulso
no domínio da frequência (Figura 2.2b), dada por

U (ω ) = A 2 π toe−iωts  Λ2e−Λ

2

em que Λ = ωto / 2 e π to é o período característico da onda.
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(2.35)

a)

b)
Figura 2.2: Pulso de Ricker: a) domínio do tempo e b) domínio da frequência.
É importante perceber alguns aspectos relativos a este processo de obtenção de

respostas no tempo:

• Esta obtenção pressupõe o cálculo da resposta numa gama completa de
frequências, com um intervalo fixo de Δf . O valor adotado para o incremento
de frequência ( Δf ) define a duração total máxima para análise no domínio do
tempo, dada por T = 1 Δf ;

• Em muitos casos, o valor de T assim obtido é insuficiente para representar a
resposta dinâmica na sua totalidade. Nestas condições, a resposta
correspondente a tempos superiores a T reaparece no início do eixo do tempo
(fenômeno de “aliasing”). Esta situação, que levanta evidentes dificuldades,
pode conduzir a erros na interpretação da resposta.
Assim, torna-se necessário definir estratégias que permitam ultrapassar este
problema. Uma estratégia possível seria a diminuição do incremento de frequência para
valores compatíveis com a duração esperada para o fenômeno. No entanto, em alguns
casos, a duração do fenômeno pode ser demasiado grande, requerendo intervalos Δf
demasiado pequenos e levando a tempos de cálculo demasiado elevados.
Uma estratégia mais interessante consiste na introdução de amortecimento
através da adição de uma constante imaginária à frequência, na forma

ωc = ω − iη
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(2.36)

−ηt

em que η é a atenuação e

da resposta (PHINNEY, 1965). Posteriormente, este efeito

deve ser tido em conta no domínio do tempo, multiplicando as respostas obtidas por um
ηt

fator e

(KAUSEL & ROESSET, 1992). Faz-se notar ainda que o valor de η deve ser

escolhido com critério, uma vez que se este for demasiado elevado conduz a uma
amplificação dos erros numéricos no final da resposta do tempo. De acordo com os
trabalhos indicados, um valor de η = 0.7Δω

conduz a uma atenuação de

aproximadamente 1 81 no tempo t = T , sendo bastante adequado para o efeito.

23

Capítulo 3

3 Métodos numéricos utilizados em
problemas de propagação de ondas
acústicas
3.1 Introdução
Neste capítulo, é apresentada a equação diferencial parcial que governa o problema de
propagação de ondas acústicas, com as condições de contorno de Dirichlet, Neumann e
Robin e em seguida a equação integral para pontos no interior do domínio e suas
respectivas soluções fundamentais do meio infinito.
É deduzida a equação integral de contorno da formulação clássica do Método
dos Elementos de Contorno (Boundary Element Method - BEM). A forma discretizada
da equação integral é demonstrada com o objetivo de obter um sistema de equações
lineares, conforme descrito em BREBBIA & DOMINGUEZ (1989), WROBEL (2002)
e BREBBIA et al. (1984), com uma breve introdução do cálculo das integrais numéricas
para os problemas bi e tridimensionais.
A seguir é apresentado o conceito geral do Método das Soluções Fundamentais
(Method of Fundamental Solutions - MFS) para a equação diferencial parcial que
governa o problema estudado, com os respectivos erros de aproximações e suas
principais limitações.
Na parte final deste capítulo, são mostrados os resultados de exemplos
numéricos bi e tridimensionais comparados com as soluções analíticas, com a finalidade
de validar as implementações realizadas nas formulações dos métodos numéricos
mencionados.
24

3.2 Conceitos básicos
A equação diferencial parcial que governa o fenômeno físico relacionado com a
propagação de ondas acústicas lineares no domínio da frequência é conhecida na
literatura, como a equação de Helmholtz. Considerando que a fonte da perturbação
acústica é harmônica em um domínio Ω , conforme a Figura 3.1, a velocidade de
propagação c e a massa específica do meio ρ são constantes no espaço e no tempo, a
equação de Helmholtz pode ser escrita como:

∇2φ + k 2φ = −b,

em Ω

(3.1)

onde b é a fonte acústica inserida no domínio, perturbando-o, φ é o potencial de
velocidade e k = ω c é o número de onda, com ω sendo a frequência angular.

Γ1

n

b
Γ3

Ω

y

Γ2

x
Figura 3.1: Definição da geometria para a equação de Helmholtz.
A equação (3.1) está sujeita a diferentes tipos de condições de contorno que são
expressas por:

•

Condição de Dirichlet ou “Essencial”

φ ( x ) = φ ( x)
•

numa parte Γ1 do contorno

(3.2)

Condição de Neumann ou “Natural”

∂φ (x) ∂φ (x)
=
∂n
∂n

numa parte Γ2 do contorno
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(3.3)

•

Condição de Robin ou “Mista”

φ (x) = Z (x)

∂φ (x)
∂n

numa parte Γ3 do contorno

(3.4)

onde n é o vetor unitário normal ao contorno que aponta para fora do domínio.
Para problemas externos (domínio infinito) a condição de radiação de
Sommerfeld no infinito deve ser satisfeita, ou seja:
 ∂φ

lim  ( x) − ikφ ( x)  = 0
x →∞ ∂n



(3.5)

onde i = −1 .

3.3 Formulação Clássica do Método dos Elementos de
Contorno
3.3.1 Equação integral para pontos no interior do domínio
A equação integral do método dos elementos de contorno em termos de potencial de
velocidade pode ser deduzida por diferentes métodos, tais como: o método dos resíduos
ponderados, o teorema da reciprocidade e a segunda identidade de Green.
Neste trabalho optou-se pela demonstração da equação integral de contorno para
os pontos no interior do domínio a partir da segunda identidade de Green, escrita da
seguinte forma,

 ∂φ

∂g 

∫ ( g∇ φ − φ∇ g ) d Ω = ∫  g ∂n − φ ∂n  d Γ
2

Ω

2

(3.6)

Γ

onde g e φ são funções escalares e considerando que φ = φ(x, y, z) satisfaz a equação de
Helmholtz.
Somando e subtraindo na equação (3.6) a integral ∫ φ (x)Δ (ξ, x)d Ω , obtém-se
Ω
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 ∂φ

∂g 

∫ g∇ φ d Ω − ∫ φ∇ gd Ω − ∫ φΔ(ξ, x)d Ω + ∫ φΔ(ξ, x)d Ω = ∫  g ∂n − φ ∂n  d Γ
2

2

Ω

Ω

Ω

Ω

(3.7)

Γ

onde ξ é o ponto fonte, x é o ponto campo e Δ(ξ, x) é a “função” Delta de Dirac.
Substituindo ∇ 2φ = −b − k 2φ [equação (3.1)] na equação (3.7) tem-se

−∫ b(x) gd Ω − ∫ φ ∇2 g + k 2 g + Δ(ξ, x) d Ω + ∫ φΔ(ξ, x)d Ω =
Ω

Ω

Ω

∂g 
 ∂φ
= ∫ g
−φ  dΓ
∂n
∂n 
Γ

(3.8)

Das integrais de domínio apresentadas no lado esquerdo da equação (3.8)
somente a segunda introduz incógnita, pois apresenta o potencial de velocidade no
domínio. A integral do lado direito só apresenta incógnitas no contorno e como o
objetivo principal do BEM é eliminar as incógnitas no domínio, então a segunda
integral do lado esquerdo deve ser zero, ou seja,

∇ 2 g + k 2 g + Δ(ξ, x) = 0

(3.9)

Usando a propriedade da função Delta de Dirac, dada por

∫ f ( x ) Δ (ξ , x ) d Ω =

f (ξ )

Ω

(3.10)

tem-se que a terceira integral do lado esquerdo da equação (3.8) é igual a φ (ξ) . Então, já
denominado de G(ξ, x) a solução fundamental da equação de Helmholtz, apresentada na
equação (3.9), a equação integral para pontos no domínio pode ser escrita da seguinte
forma:

φ (ξ ) = ∫ G (ξ , x )
Γ

∂φ ( x)
∂ G (ξ , x )
d Γ − ∫ φ ( x)
d Γ + ∫ b ( x )G (ξ , x ) d Ω
∂n
∂n
Γ
Ω

(3.11)

Considerando nf fontes concentradas atuando no domínio, associadas a uma
frequência e localizadas em pontos distintos ξlf ( ξlf ≠ ξ ), tem-se para x = ξlf
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nf

b(ξ lf ) = ∑ Ql Δ (ξ lf , x )

(3.12)

l =1

onde x ∈Ω e Ql é a magnitude de cada uma das fontes concentradas. Portanto,
aplicando novamente a propriedade da função Delta de Dirac na equação integral (3.11),
lê-se
nf
∂φ (x)
∂G (ξ, x)
φ (ξ ) = ∫ G (ξ , x)
d Γ − ∫ φ (x)
d Γ + ∑ Ql G (ξ, ξ lf )
∂n
∂n
l =1
Γ
Γ

(3.13)

3.3.2 Solução fundamental
A equação de Helmholtz [equação (3.9)] admite diferentes soluções, dependendo do
domínio e das condições de contorno adotadas.
Assim, considerando um domínio infinito bidimensional e uma fonte
concentrada de amplitude unitária, a solução tem a seguinte forma,

i
G(ξ, x) = H(1)
0 (kr )
4

(3.14)

r é a distância
onde H (1)
0 ( kr ) é a função de Hankel de primeiro tipo e de ordem zero e
entre ξ e x . A derivada dessa solução em relação à normal é dada por

∂G(ξ, x)
ik
∂r
= − H1(1) (kr )
∂n
4
∂n

(3.15)

onde H1(1) ( kr ) é a função de Hankel de primeiro tipo e de ordem um.
Para o caso tridimensional, considerando um espaço infinito, a solução é

G(ξ, x) =

1 −ikr
e
4π r

A sua derivada em relação à direção normal é
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(3.16)

∂ G (ξ , x )
e − ikr
=−
∂n
4π

 1 ik  ∂r
 2+ 
r  ∂n
r

(3.17)

3.3.3 Equação integral de contorno
Como visto anteriormente, a equação (3.13) é válida apenas para pontos no interior do
domínio Ω , portanto é necessário escrevê-la também para pontos pertencendo ao
contorno Γ , levando o ponto ξ para uma parte suave deste contorno. Assim, exclui-se
um pequeno setor circular (bidimensional) ou esférico (tridimensional) ao domínio Ω ,
centrado no ponto fonte ξ e de raio ε , conforme Figura 3.2a e Figura 3.2b,
respectivamente.

Γε

ξ

ε

ε
n

Γε

x

Γε

n

x

ξ
Γε

Γ

Ω

Ω
b)

a)

Figura 3.2: Contorno Γ excluído por: a) semi-círculo e b) semi-esfera.
Considerando que o ponto fonte ξ está fora do domínio, a equação (3.13) pode
ser escrita da seguinte forma,
0=

∫

Γ−Γε

G (ξ, x)

∂φ (x)
∂G (ξ, x)
d Γ − ∫ φ (x)
dΓ +
∂n
∂n
Γ−Γε

nf
∂φ (x)
∂G (ξ, x)
+ ∫ G (ξ, x)
d Γ − ∫ φ ( x)
d Γ + ∑ Ql G (ξ, ξ lf )
∂n
∂n
l =1
Γε
Γε
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(3.18)

e fazendo o limite quando o raio ε tende a zero, a quarta integral do lado direito produz
um termo livre associado ao ponto de singularidade no contorno (BREBBIA &
DOMINGUEZ, 1989)
lim ∫ φ (x)
ε →0

Γε

∂G (ξ, x)
1
d Γ = φ (ξ )
2
∂n

(3.19)

Esse termo é válido tanto para o caso bi como tridimensional. Facilmente
conclui-se que a outra integral referente ao contorno Γε vale zero. Já as integrais
referentes aos contornos Γ − Γ ε tendem ao contorno Γ , sendo analisadas como
integrais impróprias. Assim a equação integral de contorno, escreve-se como
C (ξ )φ (ξ ) = ∫ G (ξ, x)
Γ

nf
∂φ (x)
∂G (ξ, x)
d Γ − ∫ φ ( x)
d Γ + ∑ Ql G (ξ, ξ lf )
∂n
∂n
l =1
Γ

(3.20)

Portanto, o coeficiente C(ξ) depende da geometria onde o ponto fonte ξ está
aplicado, sendo assim, pode-se afirmar que,
0 ξ ∉ Ω

C (ξ ) = 1 2 ξ ∈ Γ e Γ é suave
1
ξ∈Ω


(3.21)

3.3.4 Forma discretizada da equação integral no contorno
A forma discretizada da equação (3.20) é necessária para obter um sistema de equações
lineares, a partir do qual os valores dos potenciais de velocidade e suas derivadas
normais no contorno podem ser calculados. Para isso, torna-se necessário que o
contorno Γ seja dividido em elementos, modelando a geometria do problema através de
funções de forma. Aplicando o Método de Colocação na equação integral de contorno
(3.20), esta pode ser escrita na forma discreta, para elementos de contorno constantes de
geometria linear, como:
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NE

C (ξ i )φ (ξ i ) = ∑ ∫ G (ξ i , x)

∂φ j (x)

j =1 Γ j

∂n

dΓ −

nf
∂G (ξ i , x)
φ j (x)
d Γ + ∑ Ql G (ξ i , ξ lf ); i = 1,… , NN
∑
∫
∂n
j =1 Γ j
l =1
NE

(3.22)

onde NE é o número de elementos e NN é o número de nós funcionais. As integrais
referentes à equação (3.22) são representadas por

∫ G (ξ , x)d Γ
i

(3.23)

∂G(ξ i , x)
dΓ
∂n
Γj

(3.24)

g ij =

Γj

hˆij =

∫

Os coeficientes gij e hˆîj são conhecidos como coeficientes de influência,
quando o ponto fonte ξ está aplicado no ponto funcional i integrando o elemento Γ j .
Portanto, a equação (3.22) pode ser escrita da seguinte forma,
NE

NE

j =1

j =1

∑ hijφ j = ∑ gij

∂φ j
∂n

nf

+ ∑ Ql G (ξ i , ξ lf ), i = 1,… , NN
l =1

(3.25)

onde

hˆij
hij = 
hˆij +1 2

quando i ≠ j
quando i = j

(3.26)

Assim, introduzindo as condições de contorno, um sistema de equações lineares

Ax = f é obtido, sendo A uma matriz NN × NN , x o vetor de valores incógnitos
referentes ao potencial de velocidade e à derivada normal do potencial de velocidade de
dimensão NN e f o vetor que armazena os valores nodais conhecidos e mais a
contribuição das fontes internas do domínio. Uma vez resolvido o sistema de equações
torna-se possível obter o potencial de velocidade em qualquer parte dentro do domínio
de interesse através da equação integral (3.13).
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3.3.5 Integração numérica
O cálculo integral dos coeficientes de influência gij e hˆij pode ser efetuado
numericamente com a quadratura de Gauss-Legendre, para i ≠ j , ou seja, quando o
elemento a ser integrado não coincide com o elemento onde é aplicado o ponto fonte.
Por outro lado quando o ponto de colocação ξ está sobre o nó funcional do elemento a
ser integrado, em que i = j , a solução fundamental apresenta uma singularidade, e
neste caso não pode ser usada a quadratura Gaussiana.
Tratando-se de elementos de contorno retos ou planos, uma vez que a normal ao
elemento é sempre perpendicular ao raio, tanto para o caso 2-D como para o caso 3-D, o
termo ∂φ ∂n vale zero e por esse motivo os valores do coeficiente de influência hˆii
tornam-se nulos.
Em problemas bidimensionais, as integrais

gii podem ser calculadas

analiticamente através de fórmulas recursivas fornecidas no livro de ABRAMOWITZ &
STEGUN (1965).
Já para os problemas tridimensionais, as integrais gii podem ser calculadas por
quadratura de Gauss-Legendre, através de uma técnica numérica que consiste em uma
transformação de coordenada especial para melhorar a precisão da integração numérica,
desenvolvida por TELLES (1987).

3.4 Método das Soluções Fundamentais
3.4.1 Conceito geral
O Método das Soluções Fundamentais é uma técnica sem malha, que não faz uso de
uma discretização em elementos, mas apenas usa pontos discretos sobre o contorno
(pontos de colocação) onde são impostas as condições necessárias. O conceito deste
método é o de reproduzir o campo do potencial de velocidades através da combinação
linear dos efeitos de um conjunto de fontes virtuais, localizadas fora do domínio de
interesse, conforme mostrado na Figura 3.3.
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Pontos de
colocação

b
Ω

y

Fontes
virtuais

x
Figura 3.3: Geometria do domínio determinado pelos pontos de colocação e fontes
virtuais.
A formulação do Método das Soluções Fundamentais pode ser particularizada para
problemas que tratam da propagação de ondas acústicas lineares, governados pela
equação de Helmholtz, escrita da seguinte forma:
∇2φ(x) + k 2φ(x) = −b(x)

(3.27)

Esta equação diferencial parcial pode ser resolvida através do método da função
de Green (BRAGA, 2006). Para isso, considera-se o potencial de velocidade φ ( x) como
a soma da solução homogênea φh (x) e da solução particular φ p ( x ) . Sendo a solução
particular definida como:

φ p (x) = ∫ G (ξ, x)b(ξ )d Ω
Ω

(3.28)

onde G(ξ, x) é a função de Green definida pelas equações (3.14) e (3.16), em todos os
pontos do domínio infinito, com singularidade no ponto ξ e obtida através da seguinte
equação diferencial associada:

∇2G(ξ, x) + k2G(ξ, x) = −Δ(ξ, x)

(3.29)

Portanto, pode-se escrever a solução da equação (3.27) da seguinte forma:

φ (x) = ∫ G (ξ , x)b(ξ )d Ω + φh (x)
Ω

Considerando nf fontes pontuais tem-se
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(3.30)

nf

b ( x ) = ∑ Ql Δ (ξ lf , x)

(3.31)

l =1

que substituída na equação (3.30) obtém-se
nf

φ ( x ) = ∑ Ql G (ξ lf , x ) + φh ( x )

(3.32)

l =1

Adotando como solução homogênea a seguinte expressão:

φh ( x ) =

NFV

∑ A G (ξ
n =1

n

n

, x)

(3.33)

Substituindo esta expressão na equação (3.32) obtém-se:

φ (x ) =

NFV

nf

n =1

l =1

∑ A nG (ξ n , x) + ∑ Ql G (ξ lf , x)

(3.34)

com suas derivadas em relação à normal,
∂G (ξ n , x ) nf
∂G (ξ lf , x )
∂φ ( x ) NFV
= ∑ An
+ ∑ Ql
∂n
∂n
∂n
n =1
l =1

(3.35)

em que NFV é o número de fontes virtuais localizadas fora do domínio e A n é a
amplitude dessas fontes, desconhecida à partida. Salienta-se aqui a necessidade de
considerar estas fontes fora do domínio, pois só assim é possível garantir uma solução
sem singularidades no espaço de análise, devido ao fato da combinação linear das
soluções fundamentais satisfazer a equação diferencial parcial em todo o domínio com
exceção de um conjunto de pontos discretos {ξ n }n=1,…, NFV , nas quais as referidas funções
de Green apresentam singularidades. A imposição das condições de contorno
específicas do problema a ser analisado permite o estabelecimento de um sistema de
equações lineares, cuja solução corresponde às amplitudes {An }n=1,…, NFV . A combinação
linear de soluções fundamentais centradas fora do domínio e com as amplitudes A n
satisfaz, simultaneamente, a equação diferencial parcial definida na equação (3.27) e as
condições de contorno impostas; no entanto, esta última condição apenas é satisfeita
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para um conjunto de pontos discretos, que corresponde apenas a uma aproximação do
potencial de velocidade e não uma solução exata.
Devido ao fato da aproximação ser gerada por um conjunto de soluções
fundamentais com centros fora do domínio de análise, é comum designar-se estas NFV
soluções fundamentais como “fontes virtuais”, uma vez que funcionam no modelo
como pontos emissores de um campo de potencial de velocidade, mas que se situam
fora do domínio de interesse.
Embora o MFS seja simples, este método permite a obtenção de soluções com
elevado rigor em alguns tipos de geometrias.

3.4.2 O erro da aproximação gerada pelo MFS
Considerando a formulação apresentada na subseção anterior, pode ser escrita a
aproximação da solução do problema como sendo:

φ (x) ≈ φɶ (x) =

NFV

nf

n =1

l =1

∑ A nG(ξ n , x) + ∑ Ql G(ξ lf , x)

(3.36)

Assim, o erro da aproximação pode ser definido como
ε ( x ) = φ ( x ) − φɶ ( x )

(3.37)

No caso geral, em que se pretende encontrar a solução para um problema não
trivial, não se sabe à partida o valor da resposta exata no ponto ( φ(x) ), não sendo, por
esse motivo, possível estimar o erro da aproximação obtida. No entanto, interessa
recordar que se o ponto de análise se encontrar sobre o contorno ( x ∈ Γ ), a solução é
conhecida. Então, se for prescrita a condição de Dirichet, Neumann ou Robin em
qualquer parte do contorno, torna-se possível determinar o erro no contorno de forma
exata, se for considerado que o ponto no contorno, onde está sendo calculado o
potencial de velocidade, não coincide com um ponto de colocação.
A utilização deste tipo de estratégia de avaliação de erros, proposta, por
exemplo, por TADEU et al. (2009), pode revelar-se de grande utilidade, como se verá
mais adiante.
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3.4.3 Limitações do MFS
Na literatura científica há diversas publicacões sobre a aplicação do MFS para
diferentes tipos de problemas físicos. Algumas delas (ALVES & LEITÃO, 2006,
CHEN et al., 2006) fazem referência a algumas limitações do método, que o tornam um
pouco menos geral em relação aos outros métodos consagrados, tais como o Método
dos Elementos Finitos, o Método das Diferenças Finitas e o Método dos Elementos de
Contorno. As principais limitações usualmente identificadas estão relacionadas com os
seguintes aspectos:
•

Sem recorrer a tratamentos especiais, o método apresenta algumas dificuldades
em fornecer soluções rigorosas quando em presença de domínios com formas
complexas, principalmente com descontinuidades geométricas;

•

Da mesma forma, se as condições de contorno apresentarem descontinuidades,
obter uma aproximação dessas condições recorrendo a um somatório de funções
contínuas (como o são as soluções fundamentais dentro do domínio de análise)
torna-se uma tarefa difícil;

•

A escolha da posição das fontes virtuais, localizadas fora do domínio, influencia
significativamente o rigor da resposta obtida, podendo uma má escolha originar
resultados muito distantes da solução correta. De fato, se estas fontes se
encontrarem demasiado próximas do contorno, a presença de uma quase
singularidade nas proximidades do contorno origina fortes oscilações da resposta
ao longo desta; por outro lado, se as fontes virtuais se encontrarem demasiado
distantes do contorno, sabe-se que o sistema se torna mal-condicionado,
deixando os resultados obtidos pela sua resolução de ser rigorosos.
Estas limitações são, também, uma das motivações do presente trabalho, onde se

vai procurar confirmar a sua existência e simultaneamente investigar estratégias que
permitam minimizá-las.

3.5 Exemplos para validação do BEM e MFS
Para validação dos resultados numéricos obtidos através das implementações realizadas
nas formulações do Método dos Elementos de Contorno e do Método das Soluções
Fundamentais, dois exemplos foram inicialmente analisados, os quais consistem de um
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domínio quadrado e um domínio cúbico, ambos com imposição do valor do potencial de
velocidade, valendo 300 e 0 m2 s em lados opostos do domínio, e sendo os outros
lados acusticamente rígidos, conforme mostrado nas Figuras 3.4a e 3.4b. Os valores do
potencial de velocidade são calculados ao longo de um segmento de reta na direção y
localizada no meio de ambos os domínios, considerando a velocidade do som igual a

340m s . A resposta numérica obtida é comparada com a solução de um problema de
valor de contorno unidimensional, conforme mostrado no Anexo B, dado por:

∂ 2φ
+ k 2φ = 0
2
∂y

φ (0) = 300 m2 s

(3.38)

φ (6) = 0 m2 s

(3.39)

Em todas as análises do MFS foi adotada uma distância (D) entre as fontes
virtuais e os pontos de colocação igual a 1.5m.
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n
∂φ
= 0m s
∂n

Ω

φ = 0 m2 s

φ = 300 m 2 s
6.0m

6.0m

φ = 300 m2 s

∂φ
= 0m s
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Figura 3.4: Geometria do exemplo: a) domínio quadrado e b) domínio cúbico.
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Figura 3.5: Resultados analíticos, BEM e MFS (D = 1.5m) ao longo de um segmento de
reta horizontal na direção y no meio do domínio 2-D para a frequência de 300Hz .
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Figura 3.6: Resultados analíticos, BEM e MFS (D = 1.5m) ao longo de um segmento de
reta horizontal na direção y no meio do domínio 3-D para a frequência de 100Hz .
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Figura 3.7: Convergência do BEM e MFS (D = 1.5m) em um receptor localizado no
meio do domínio 2-D para a frequência de 300Hz .
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Figura 3.8: Convergência do BEM e MFS (D = 1.5m) em um receptor localizado no
meio do domínio 3-D para a frequência de 100Hz .
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As Figuras 3.5 e 3.6 apresentam os resultados do potencial de velocidade
obtidos através dos modelos BEM e MFS para as análises bi-dimensional (frequência de
300Hz ) e tri-dimensional (frequência de 100Hz ), respectivamente, revelando

excelentes resultados em comparação com a solução analítica.
A fim de avaliar a precisão e a taxa de convergência dos modelos BEM e MFS
para este exemplo, o erro relativo foi calculado em função da relação R entre o
comprimento de onda e o tamanho dos elementos de contorno (BEM) ou espaçamento
dos pontos de colocação (MFS). As Figuras 3.7 e 3.8 mostram o erro relativo para um
receptor localizado no meio dos domínios quadrado e cúbico em função da relação R
para as análises numéricas bi-dimensional (frequência de 300Hz ) e tri-dimensional
(frequência de 100Hz ), respectivamente. A partir destas análises, concluiu-se que com
o aumento da relação R a precisão do cálculo também aumenta, com exceção do início.
É importante notar que a diferença entre os dois modelos é muito significativa,
com a convergência do MFS ocorrendo muito mais rápida tanto para a análise bi e tridimensional para ambas as frequências. Por exemplo, na análise bi-dimensional, com
uma relação R=6 , o MFS oferece uma precisão melhor do que o BEM e aconteceu o
mesmo na análise tri-dimensional para uma relação R=4 .
Um estudo mais detalhado do comportamento desses métodos será apresentado
mais adiante.
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Capítulo 4

4 Funcões de Green bi e tridimensionais
4.1 Introdução
Os Métodos das Soluções Fundamentais e dos Elementos de Contorno, apresentados no
capítulo 3, implicam, no caso geral, a distribuição de um conjunto de pontos ao longo
do contorno do problema em estudo, ou a discretização desse contorno em elementos de
contorno. Embora estas abordagens representem uma considerável diminuição do
esforço de discretização de um problema, dada a natureza dos métodos em causa pode
ocorrer que, ainda assim, o número de pontos de colocação ou elementos de contorno a
utilizar origine sistemas de equações de muito grandes dimensões, e que requerem
recursos computacionais muito elevados. No entanto, por fazerem uso de funções de
Green para a construção da solução numérica, estes dois métodos permitem ainda a
incorporação de alguns dos contornos do sistema físico diretamente nessas funções.
Desta forma, podem-se reduzir ainda mais o esforço de discretização e os recursos
computacionais necessários.
Neste capítulo apresentam-se algumas funções de Green que podem ser usadas
para esse efeito em problemas acústicos. Focam-se, em particular, funções de Green
utilizáveis em problemas de propagação de ondas acústicas em águas rasas
bidimensionais (BREKHOVSKIKH & LYSANOV, 1982) e em problemas de acústica
de espaços fechados tridimensionais. Será, por isso, apresentada a formulação
matemática destas funções, e verificado o seu comportamento numérico (principalmente
a sua convergência) de forma detalhada, a fim de perceber a função de Green que
melhor pode ser utilizada nos modelos BEM e MFS.
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4.2 Obtenção de diferentes funções de Green em problemas
de propagação 2-D de ondas acústicas em águas rasas
A análise da propagação do som em águas rasas, na presença de sistemas
bidimensionais, tem como principal objetivo estabelecer metodologias eficientes para
simular algumas situações específicas e também interpretar fisicamente os fenômenos
da propagação que ocorrem nestes sistemas, esquematizados na Figura 4.1.
y
Superfície livre
Fonte

Ω

Fundo

x

Figura 4.1: Geometria do problema de onda acústica em águas rasas.
A seguir serão apresentados os diferentes métodos para se obter funções de
Green que levam em consideração a presença da superfície livre e o fundo rígido
horizontal ou inclinado do oceano permitindo minimizar significativamente o tamanho
computacional do problema em questão, reduzindo assim a discretização da malha.

4.2.1 Função de Green do canal: superfície livre e um fundo rígido
horizontal
As funções de Green para um canal de profundidade H contendo uma superfície livre e
um fundo rígido horizontal, cuja configuração é mostrada na Figura 4.2, serão
desenvolvidos por três métodos diferentes. No primeiro será usado as múltiplas
reflexões dos pontos fontes, através do método das imagens; no segundo será utilizada
uma expansão em série de autofunções (modos normais) para representar a solução e no
terceiro método adotado aqui para esse tipo de configuração, será aplicada uma forma
alternativa para melhorar a convergência da série de expansão das autofunções através
do método de Ewald.
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Figura 4.2: Configuração do problema com a superfície livre e o fundo rígido
horizontais.
4.2.1.1 Método das imagens

A função de Green aqui proposta satisfaz diretamente as condições de contorno
referente ao fundo rígido horizontal e à superfície livre do mar, através do método das
fontes imagens, fornecendo uma série infinita de termos devido às múltiplas reflexões
das fontes virtuais. Entretanto, dois tipos de funções de Green podem ser construídos
considerando as mesmas condições de contorno.
No primeiro tipo, a função de Green designada por GF (ξ , x )

satisfaz

exatamente a condição de contorno referente à superfície livre (φ = 0) , mas a derivada
normal do potencial de velocidade que deveria ser nula produz valor muito pequeno no
fundo rígido do mar; no entanto, essa aproximação não afeta o rigor da solução a seguir.
Para este caso, a expressão da função de Green é dada por:
GF (ξ, x) =

∞
i  (1)

(1)
(1F)
H
(
kr
)
−
H
(
kr
)
+
GFm (ξ, x) 
 0
∑
0
4
m =1


(4.1)

GFm (ξ, x) = (−1) m+1  H 0(1) (krm(2F) ) − H 0(1) (krm(3F) ) − H 0(1) (krm(4F) ) + H 0(1) (krm(5F) ) 
No segundo tipo, acontece o contrário: a função de Green designada por

GB (ξ , x ) satisfaz exatamente a condição de contorno referente ao fundo rígido

(∂φ ∂n = 0) do mar e o potencial de velocidade, que deveria ser nulo na superficie
livre, produz valores muito pequenos, e da mesma forma não prejudica o rigor da
solução. Neste segundo caso, a solução é dada por:
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GB (ξ , x) =

∞
i  (1)

(1)
(1F)
H
(
kr
)
+
H
(
kr
)
+
GBm (ξ, x) 
 0
∑
0
4
m =1


(4.2)

GBm (ξ, x) = (−1) m  H 0(1) (krm(2B) ) + H 0(1) (krm(3B) ) + H 0(1) (krm(4B) ) + H 0(1) (krm(5B) ) 
onde os superescritos (jF) e (jB) são os pontos fonte refletidos (j=1…5).
As distâncias do ponto onde se pretende calcular a resposta (x) à fonte ( ξ ( jF) )
denotam-se por r, r (1F) e rm( jF) , podendo escrever-se como:

r = x − ξ = ( x − xξ )2 + ( y − yξ )2
r (1F) = x − ξ(1F) = ( x − xξ )2 + ( y − yξ (1F) )2

(4.3)

rm( jF) = x − ξ( jF) = ( x − xξ )2 + ( y − yξ (mjF) )2
(1F)
( jF)
sendo as coordenadas yξ
e yξ m do ponto fonte escrita como:

yξ(1F ) = 2YF − yξ
yξ (m2 F ) = − 2( m − 1)YF + 2 mYB − yξ
F)
yξ (3
= 2 m ( −YF + YB ) + yξ
m

(4.4)

yξ (m4 F ) = 2 m (YF − YB ) + yξ
F)
yξ (5
= 2( m + 1)YF − 2 mYB − yξ
m

As equações (4.3) e (4.4) são também usadas para GB (ξ , x ) mas o índice F
precisa ser trocado pelo B e vice-versa. Nessas equações, YF e YB são as coordenadas
y referentes à superfície livre e o fundo rígido, respectivamente.
Para compreender melhor as possíveis vantagens e limitações da utilização dessa
função de Green obtida através do método das imagens nos modelos BEM e MFS,
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foram realizados testes de convergência. Então, o seguinte exemplo foi proposto:
propagação de uma onda acústica num canal com profundidade constante de 10.00m ,
assumindo a velocidade do som de 1500 m s e com uma fonte linear harmônica
localizada em (0.00m, 9.00m) , conforme mostrada na Figura 4.3. As respostas foram
calculadas no receptor R1 localizado em (0.00m, 5.00m) e no receptor R2 localizado
em (5.00m, 9.00m) .
y
Superfície livre
F (0.00m, 9.00m)

R2 (5.00m, 9.00m)

R1 (0.00m, 5.00m)

H

x

Fundo

Figura 4.3: Geometria do canal usada no teste de convergência.
O teste de convergência foi analisado para uma frequência de 1000Hz ,
assumindo posições da fonte e dos receptores específicas, avaliando a influência do
amortecimento numérico para cada receptor com um incremento de frequência igual a c.
As Figuras 4.4a e 4.4b mostram os resultados para os receptores R1 e R2,
respectivamente, usando diferentes valores de amortecimento, onde as amplitudes
referem-se ao módulo do potencial de velocidade.
As análises revelam que quando um amortecimento muito baixo de η = 0.01Δω

(η = 0.25) é usado, um grande número de termos é necessário para obter a convergência
da função de Green GF (ξ , x ) ou GB (ξ , x ) e a convergência da série torna-se muito
lenta. Por outro lado, quando se usa um amortecimento de η = 0.7Δω (η = 17.59) , o
número de termos necessário para a convergência da série é significativamente
reduzido. É importante notar que o mesmo comportamento foi verificado para os
receptores R1 e R2, conforme pode ser observado nos gráficos da Figura 4.4.
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Figura 4.4: Respostas do potencial de velocidade em função do número de termos: a)
Receptor R1 e b) Receptor R2.
4.2.1.2 Expansão das autofunções

A solução analítica definida como GM (ξ, x) satisfaz exatamente a condição de contorno
referente à superfície livre e o fundo rígido do mar. Assim essa série, em termos de
modos normais (PEDERSON, 1996), pode ser escrita como:

i
GM (ξ, x) =
H

∞

∑ sin k
m =1

ym

(YF − yξ )  sin  k ym (YF − y ) 

e

ik xm x − xξ

k xm

As derivadas em relação a x e y da solução analítica (4.5) são:
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(4.5)

∂GM (ξ , x)
1
= − sgn( x − xξ )
H
∂x
∞

∑ sin  k
m =1

∂GM (ξ, x)
i
=−
∂y
H

∞

∑k
m =1

ym




ym

(YF − yξ )  sin  k ym (YF − y )  e

ik xm x − xξ

sin  k ym (YF − yξ )  cos  k ym (YF − y) 

(4.6)

e

ik xm x − xξ

k xm

1 π
2
2
e kxm = k − k ym são os números de onda
2 H

onde os parâmetros k ym =  m − 

vertical e horizontal, respectivamente.
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Figura 4.5: Respostas do potencial de velocidade em função do número de termos: a)
Receptor R1 e b) Receptor R2.
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O mesmo exemplo da seção anterior foi analizado, a fim de perceber melhor as
vantagens e desvantagens da solução da expansão das autofunções GM (ξ, x) na
implementação nas formulações do BEM e do MFS. Com esse propósito, um teste de
convergência da série foi analisado com e sem amortecimento numérico, para verificar
sua influência na solução da expansão das autofunções. Para definir o amortecimento
numérico, foi considerado um incremento de frequência de 4.0Hz .
As Figuras 4.5a e 4.5b apresentam os resultados para os receptores R1 e R2,
respectivamente, com e sem amortecimento, onde as amplitudes correspondem ao
módulo do potencial de velocidade.
As análises mostraram que quando o receptor está localizado no mesmo
alinhamento vertical da fonte, um grande número de termos é necessário para a
convergência da solução, tornando-se a sua convergência extremamente lenta, com ou
sem amortecimento, como pode se observado na Figura 4.5a. No entanto, o mesmo não
acontece quando a fonte e o receptor estão localizados no mesmo alinhamento
horizontal, sendo necessário poucos termos para a convergência da série, como pode ser
observado na Figura 4.5b. Conclui-se, portanto, que para a solução da expansão das
autofunções a utilização do amortecimento numérico não reduz o número de termos
necessários para a convergência da série conforme se constatou na solução obtida
através do método das imagens.
4.2.1.3 Método de Ewald

Como já foi visto anteriormente, a função de Green GM (ξ, x) em termos de modos
normais, satifaz exatamente as condições de contorno da superfície livre e do fundo
rígido. Para a aplicação da representação de Ewald, essa função de Green precisa ser
reescrita da seguinte forma

GM ( ξ , x ) =

1
H

∞

∑ sin  k ym (YF − yξ )  sin  k ym (YF − y ) 
m =1

e

− − k xm x − xξ

− k xm

2
2
Para esta forma alternativa k xm deve ser mudado para kxm = k − k ym
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(4.7)

Após esse procedimento, a função de Green (4.7) pode ser definida por

GE (ξ , x ) como sendo (VENAKIDES et al., 2000)

2
GE (ξ, x) =
H

∞

∞

∑ sin  k
m =1

ym

(YF − yξ )  sin  k ym (YF − y )  ∫

e

k xm t − (( x − xξ )2 4 t )

4π t

0

dt

(4.8)

A idéia principal do método de Ewald é dividir a integral da equação (4.8) em
duas partes, separadas por um parâmetro b; logo, essas integrais são apresentadas por
2
GE1 (ξ , x) =
H

b2

1 ∞ k xmt − (( x − xξ )2
∑e
4π t m =1

∫
0

4t )

sin  k ym (YF − yξ )  sin  k ym (YF − y )  dt

2
GE2 (ξ, x) =
H

∞

∞

∑ sin k
m =1

ym

(YF − yξ )  sin  k ym (YF − y)  ∫

(4.9)

k t −(( x − xξ ) 2 4 t )

e xm

b2

4π t

dt

onde o parâmetro b, que divide a integral da equação (4.8), deve ser escolhido de forma
adequada, levando em consideração a posição dos pontos fonte e campo.
No entanto, na abordagem de Ewald, as integrais representadas nas equações
(4.9) são manipuladas de modo a obter uma funcão de Green envolvendo um
decaimento muito mais rápido da série, composta por funções especiais, tais como:
funções erro complementar e integral exponencial.
Portanto, a expressão final da representação de Ewald da função de Green (4.7)
é
GE (ξ, x) =

1
4π

∞

cos(π m) ∞
∑ Cmn (ξ, x) +
4π n =0
m =1
∞

∑ C (ξ, x) + ∑
n =0

n

∞

sin  k ym (YF − yξ )  sin  k ym (YF − y ) 

m =1

2 H −k xm

+∑

×

 ( x − xξ ) − k xm
( x − xξ )  

erfc b − k xm +
e
+ 
2b  


×

+ e− ( x − xξ ) − k xm erfc b − k − ( x − xξ )  
xm


2b  
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(4.10)

onde erfc( z) é a função erro complementar (ABRAMOWITZ & STEGUN, 1965) e os
coeficientes Cn (ξ, x) e Cmn (ξ, x) são definidos como

Cn (ξ, x) =

k 2nb 2 n
n!

Cmn (ξ , x) =


 a1 
 a2  
 En+1  b 2  − En +1  b 2  
 
 


 a jm
k 2 nb 2 n  4
j
 ∑ ( −1) En +1  2
n !  j =1
b





(4.11)

(4.12)

sendo En +1 a função exponencial integral (ABRAMOWITZ & STEGUN, 1965) e os
coeficientes a1 , a2 e a jm são definidos como

a1 =

a2 =

a1m =

( x − xξ ) 2 + ( yξ + y ) 2
4

( x − xξ ) 2 + ( −YF + yξ + y ) 2
4

( x − xξ ) 2 + (2 Hm − 2YF + yξ + y ) 2
4

(4.13)
( x − xξ ) + (2 Hm + yξ − y )
2

a2 m =

a3m =

2

4

( x − xξ ) 2 + (−2 Hm − 2YF + yξ + y ) 2

a4 m =

4
( x − xξ ) 2 + (2 Hm − yξ + y ) 2
4

Uma função apropriada para o parâmetro b foi adotada, baseada nas seguintes
condições:
•

O parâmetro b precisa variar entre 0 e 1 (0 < b < 1) para acelerar a convergência
do termo que contém b2n ;
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•

O parâmetro b deve ter um valor muito pequeno próximo dos pontos de
singularidade, fazendo com que a convergência da série seja um pouco mais
lenta.
Variando o ponto campo x , com as coordenadas ( x, y) na mesma vertical do

ponto fonte fixo ξ , com coordenadas ( xξ , yξ ) , b(β ) pode ser definida da seguinte
forma

b( β ) =

α
2

[cos(βπ ) + 1] + γ

(4.14)

onde α e γ são constantes e β é um valor que depende da profundidade y do canal,
conforme representado na Figura 4.6 e considerando o caso geral (dois pontos
singulares) pode ser definida como

1 +


β = 1 +

0



r

para yξ − β 0 ≤ y ≤ yξ + β 0

β0
a2

para YF − yξ − 2 β 0 ≤ y ≤ YF − yξ + 2 β 0

β0

(4.15)

para y fora do intervalo

com β 0 = H θ e θ é uma constante.
y
Superfície livre
Função b(β (y))

β =2

β0

β =2

β =0

YB ≤ y, yξ ≤ YF

ξ

β0

β =0

α

X

H
YF

2 β0

a2

2 β0

Fundo

y

yξ

YF − yξ

YB

x = xξ

x

Figura 4.6: Função usada com o parâmetro b, considerando os pontos fonte e campo
localizados na mesma linha vertical.
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Assim, quando os pontos fonte e campo estão na mesma vertical, a função de
Green (4.10) e as variáveis r e a2 podem ser reescritas como

GE (ξ, x) =

1
4π

∞

cos(π m) ∞
∑ Cmn (ξ, x) +
4π n =0
m =1
∞

∑ Cn (ξ, x) + ∑
n=0

∞

sin  k ym (YF − yξ )  sin  k ym (YF − y )  erfc b − k xm 

m =1

H − k xm

+∑

r = y − yξ
a2 =

( yξ + y − YF ) 2
4

(4.16)

(4.17)
(4.18)

A coordenada y do ponto campo varia de YB a YF (YB ≤ y ≤ YF ) . Então, no
máximo, dois pontos singulares podem ocorrer nas seguintes posições:
y = yξ ⇒ r → 0

(4.19)

y = YF − yξ ⇒ a2 → 0

(4.20)

Uma análise dos coeficientes a1 , a2 e a jm mostrou que somente a2 possui uma
singularidade numa posição diferente da que aparece quando os pontos fonte e campo
coincidem.
Um desenvolvimento mais detalhado da representação de Ewald pode ser
encontrado em trabalhos publicados recentemente por SANTIAGO & WROBEL (2004)
e SANTIAGO & WROBEL (2006).
A fim de verificar o desempenho da função de Green GE (ξ , x ) , um problema de
propagação de ondas acústicas num canal com profundidade de 10.00m foi estudado.
Este problema consiste de uma fonte linear harmônica localizada em (0.00m, 1.00m) e
os receptores variando ao longo do mesmo alinhamento vertical da fonte. Os valores
adotados para a velocidade do som e para a frequência foram de 1500 m s e 1000H z ,
respectivamente. Nas análises, uma frequência angular complexa com uma parte
imaginária de η = 0.7 Δ ω foi usada.
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As Figuras 4.7 e 4.8 mostram o comportamento da parte real e imaginária da
função de Green GE (ξ, x) , usando diferentes valores para o parâmetro b. A expansão
das autofunções GM (ξ, x) é usada como uma solução de referência para a verificação
do desempenho do parâmetro b usado no cálculo da função de Green GE (ξ, x) . Nestes
gráficos existem dois pontos singulares, devido à coincidência do ponto fonte e do
receptor em y = 1.0m e ao parâmetro a2 ser igual a zero em y = 9.0m , conforme pode
ser verificado nas equações (4.17) e (4.18).
A Figura 4.9 apresenta o número de termos necessários para a convergência da
função de Green GE (ξ, x) , usando diferentes valores para o parâmetro b, revelando que
quanto menor for o valor deste parâmetro, mais termos é necessário para a convergência
da função de Green.
É importante notar que os resultados próximos das singularidades melhoram
significativamente à medida que o valor do parâmetro b diminui. No entanto, podem ser
utilizados valores maiores deste parâmetro para o cálculo da função de Green GE (ξ, x)
com uma boa precisão somente nos receptores afastados desses dois pontos singulares
para o exemplo proposto, conforme pode ser observado nas Figuras 4.7 e 4.8. Assim,
conclui-se que a escolha deste parâmetro dependerá apenas da posição do ponto fonte e
dos receptores.
As Figuras 4.10 e 4.11 mostram o comportamento da parte real e imaginária da
função de Green GE (ξ, x) , usando uma função b( β ) com as constantes α = 0.1 ,

γ = 0.000001 e θ = 20 para a determinação do valor de β que varia apenas com a
profundidade do canal. A expansão das autofunções GM (ξ, x) é novamente utilizada
como uma solução de referência para verificação do comportamento da função b( β ) no
cálculo da função de Green GE (ξ, x) . Nota-se que, para o caso apresentado, excelentes
resultados foram obtidos, confirmando a validação da representação de Ewald.
A Figura 4.12 apresenta o número de termos necessários para convergência das
funções de Green GE (ξ, x) e GM (ξ, x) , revelando que a representação de Ewald é um
método preciso e eficiente, principalmente quando os receptores e a fonte estão
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localizados ao longo da mesma linha vertical, devido à melhora significativa da
convergência da série.

Figura 4.7: Parte real da função de Green GM (ξ, x) e GE (ξ, x) , variando o parâmetro b,
ao longo do mesmo alinhamento vertical da fonte.

Figura 4.8: Parte imaginária da função de Green GM (ξ, x) e GE (ξ, x) , variando o
parâmetro b, ao longo do mesmo alinhamento vertical da fonte.
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Figura 4.9: Número de termos da função de Green GM (ξ, x) e GE (ξ, x) , variando o
parâmetro b, ao longo do mesmo alinhamento vertical da fonte.
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Figura 4.10: Parte real da função de Green GM (ξ, x) e GE (ξ, x) ao longo
l
do mesmo
alinhamento vertical da fon
nte.

Figura 4.11: Parte imagináária da função de Green GM (ξ, x) e GE (ξ, x) ao longo do
mesmo alinhamento verticaal da fonte.
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Figura 4.12: Número de teermos da função de Green GM (ξ, x) e GE (ξ, x) ao longo do
mesmo alinhamento verticaal da fonte.
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De acordo com este estudo preliminar, a função proposta b( β ) empregada como
parâmetro b no método de Ewald apresentou um bom desempenho, como pode ser
observado nas Figuras 4.10 e 4.11.

4.2.2 Função de Green de uma configuração em cunha com superfície
livre e um fundo rígido inclinado
A função de Green aqui proposta corresponde a uma superfície livre e um fundo rígido
inclinado, caracterizando uma geometria em forma de cunha. Para esta configuração,
mostrada na Figura 4.13, torna-se possível conhecer uma solução analítica escrita na
forma de um somatório de modos normais desacoplados, de acordo com os trabalhos
publicados por BUCKINGHAM & TOLSTOY (1990) e STOTTS (2002)
xr ′

y

xr
yr

yr ′

θ

R

Superfície livre

θ'

r
r'

S

Fundo

θ0

x

Figura 4.13: Configuração da cunha com a superfície livre e o fundo rígido inclinado.
A solução analítica referida é então dada pela equação:

G (ξ, x) =

iπ

θ0

∞

∑ Jν (kr ) Hν
m =1

<

(1)

(kr> ) sin(νθ )sin(νθ ′)

(4.21)

As derivadas da solução analítica em relação a x são:


y
∂G (ξ, x) iπ ∞  ν yr
= ∑  − 2 Jν ( kr ) Hν(1) ( kr ') cos ν arctan  r

θ0 m =1  r
∂x
 xr


kx
+ r ( Jν −1 ( kr ) − Jν +1 ( kr ) ) Hν(1) ( kr ') sin (νθ ′ ) sin ν

2r
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  sin (νθ ′ ) +

 y  
arctan  r    , se r < r ′

 xr   

(4.22)


 y 
∂G (ξ, x) iπ ∞  ν yr
= ∑  − 2 Jν ( kr ) H 0(1) ( kr ' ) cos ν arctan  r   sin (νθ ′ ) +


θ 0 m =1  r
∂x
 xr  


(

 kxr Hν(1)−1 ( kr ' ) − Hν(1)+1 ( kr ' )
+ Jν ( kr ) 

2r '


)  sin (νθ ′) sin ν arctan  y






(4.23)
 
r
    , se r > r ′
 xr   

e as derivadas em relação a y são:


 y 
∂G (ξ, x) iπ ∞  ν
= ∑  2 Jν ( kr ) Hν(1) ( kr ') cos ν arctan  r   sin (νθ ′ ) +


θ0 m =1  r
∂y
 xr  


 y  
ky
+ r ( Jν −1 ( kr ) − Jν +1 ( kr ) ) Hν(1) ( kr ') sin (νθ ′ ) sin ν arctan  r    , se r < r ′


2r
 xr   


y
∂G (ξ, x) iπ ∞  ν
= ∑  2 Jν ( kr ) H 0(1) ( kr ' ) cos ν arctan  r

θ 0 m =1  r
∂y
 xr


(

 kyr Hν(1)−1 ( kr ' ) − Hν(1)+1 ( kr ' )
+ Jν ( kr ) 

2r '



  sin (νθ ′ ) +


)  sin (νθ ′) sin ν arctan  y






(4.24)

(4.25)
 
′
r
>
r
,
se


 
 xr   
r

onde θ 0 é o ângulo formado entre o fundo e a superfície livre, Jν é a função de Bessel
do primeiro tipo e ordem ν , Hν(1) é a função de Hankel do primeiro tipo e ordem ν ;
2
2
2
2
r< = min(r , r ′) , r> = max(r , r ′) , r = xr + yr e r′ = xr′ + yr′ são as distâncias do

receptor e da fonte ao vértice respectivamente e θ e θ ′ são as profundidades angulares
do receptor e da fonte respectivamente. As ordens das funções de Bessel e Hankel são,
para um fundo rígido, dadas por ν = ( m − 12 ) π θ 0 .
Para compreender melhor o comportamento e as possíveis vantagens do uso
dessa solução nos modelos BEM e MFS, foram realizados testes de convergência. Com
este propósito, um exemplo foi proposto, o qual se refere a uma geometria em forma de
cunha, com velocidade do som de 1500 m s e com duas fontes lineares harmônicas, F1
localizada em (0.00m,19.00m) e F2 localizada em ( − 5.00m,19.00m) , conforme
mostrado na Figura 4.14. As respostas foram calculadas no receptor R1 localizado em

(0.00m,19.20m) e no receptor R2 localizado em (0.00m,10.00m) . Nas análises,
uma frequência angular complexa com uma parte imaginária de η = 0.7 Δ ω foi usada.
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Figura 4.14: Geometria da cunha usada no teste de convergência.
Dois tipos diferentes de testes foram realizados. O primeiro consistiu em
analisar a convergência da função de Green para uma dada frequência, assumindo
posições específicas das fontes e receptores.

a)

b)
Figura 4.15: Respostas do potencial de velocidade em função do número de termos
fornecido pela fonte F1: a) Receptor R1 e b) Receptor R2.
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Uma frequência baixa de 10Hz e uma frequência alta de 200Hz foram estudadas,
incluindo um amortecimento numérico calculado como η = 0.7 Δ ω , considerando um
incremento de frequência igual a 4.0Hz . As Figuras 4.15 e 4.16 mostram os resultados
para as fontes F1 e F2, respectivamente, onde as amplitudes referem-se ao módulo do
potencial de velocidade.
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Figura 4.16: Respostas do potencial de velocidade em função do número de termos
fornecido pela fonte F2: a) Receptor R1 e b) Receptor R2.
No segundo teste, avaliou-se o número de termos necessário para o cálculo da
função de Green para cada frequência, no intervalo [4.0, 256.0Hz] , com um
incremento de frequência de 4.0Hz . A Figura 4.17 mostra as respostas obtidas para os
receptores R1 e R2, respectivamente, considerando para cada receptor, as fontes F1 e
F2.
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As análises da Figura 4.15 revelam que quando a fonte e o receptor estão na
mesma linha vertical e muito próxima (F1 e R1, respectivamente), um grande número
de termos é necessário para obter a convergência da solução referente à equação (4.21)
e essa convergência torna-se muito lenta. Por outro lado, quando o receptor está no
mesmo alinhamento vertical da fonte, mas localizados a uma distância maior (F1 e R2,
respectivamente), o número de termos necessário para a convergência da série é
significativamente reduzido, conforme mostrado no gráfico da Figura 4.15b.
Quando o cálculo dos receptores R1 e R2 é realizado considerando apenas a
fonte F2 (ver Figura 4.16), nota-se que o número de termos para convergência é sempre
muito mais baixo, uma vez que as distâncias entre a fonte e os receptores são maiores.
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Figura 4.17: Resposta do número de termos em função da frequência: a) Receptor R1 e
b) Receptor R2.
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Observa-se que a implementação da função de Green referente à cunha na
formulação BEM pode ter uma convergência muita lenta, o mesmo não acontece com o
MFS, uma vez que as fontes virtuais e os pontos de colocação são afastados.
A partir da análise da Figura 4.17, que representa graficamente o número de
termos para alcançar a convergência para cada frequência, pode-se concluir que o
comportamento anteriormente descrito é consistente em toda a gama de frequência, e
que o número de termos para a convergência da solução é sempre muito menor quando
se considera a fonte F2.

4.3 Funções de Green para propagação 3-D de ondas
acústicas em espaços fechados
Nas análises de problemas acústicos em espaços fechados, pode-se considerar a
presença de superfícies planas perfeitamente rígidas através do método das imagens. A
implementação deste tipo de solução em métodos numéricos como os Métodos dos
Elementos de Contorno e das Soluções Fundamentais minimiza a discretização do
contorno, permitindo simular a propagação do som num espaço tridimensional, sujeito a
uma fonte pontual, com um menor esforço computacional.
As funções de Green utilizadas nestas formulações numéricas foram obtidas por
meio do método das imagens, pretendendo verificar qual dessas funções permite
apresentar um melhor desempenho entre os modelos numéricos, devido à redução
significativa do tamanho computacional do problema de propagação de ondas sonoras.
Portanto, o problema considera a incorporação de funções de Green apropriadas
nas formulações do BEM e do MFS para reduzir o custo computacional e evitar
aproximações referentes às superfícies, incorporadas através do método das fontes
imagem. Em ambos os métodos foram utilizados dois modelos distintos: no primeiro,
apenas três superfícies foram discretizadas com elementos de contorno e pontos
discretos (Modelo 1) e, no segundo, somente uma superfície foi discretizada com
elementos de contorno e pontos discretos (Modelo 2). Nos modelos realizados com a
formulação numérica do BEM foram usados elementos constantes e geometria linear,
conforme indicado nas Figuras 4.18a e 4.18b, enquanto que para a formulação do MFS
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usou-se apenas pontos discretos nas superfícies (pontos de colocação) e fontes virtuais
fora do domínio de análise para evitar a singularidade, conforme Figuras 4.19a e 4.19b.
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Figura 4.18: Geometria dos modelos BEM: a) Modelo 1 e b) Modelo 2.
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Figura 4.19: Geometria dos modelos MFS: a) Modelo 1 e b) Modelo 2.
Os métodos numéricos utilizados no âmbito permitem analisar problemas de
propagação do som num espaço fechado na gama das baixas frequências, mas é também
possível analisar esse comportamento para frequências mais elevadas, com um custo
computacional limitado, o que seria bastante mais difícil caso não se recorresse a
funções de Green. Além disso, também é possível assumir diferentes propriedades de
absorção em algumas das superfícies que limitam o domínio de análise, permitindo
ainda a possibilidade de considerar algumas dessas superfícies não-ortogonais
(inclinadas) em relação às restantes.
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Uma descrição mais detalhada do comportamento desses métodos para os casos
adotados no estudo da propagação do som em ambientes fechados será apresentada
mais adiante.

4.3.1 Função de Green considerando
perfeitamente rígidas incorporadas

três

superfícies

planas

Esta função de Green consiste de três superfícies perfeitamente rígidas, definidas por
dois planos verticais ortogonais e um plano horizontal, localizados em x = 0 , y = 0 e
em z = 0 , respectivamente, conforme mostrado na Figura 4.20a, e pode ser representada
pela seguinte expressão:
G3S (ξ, x) =

sendo,

7
e − ikr
e − ikri
+∑
4πr i =1 4πri

r = ( x − x0 ) 2 + ( y − y0 ) 2 + ( z − z0 ) 2 ;

(4.26)

r1 = ( x − x0 ) 2 + ( y − y0 ) 2 + ( z + z0 ) 2 ;

r2 = ( x + x0 ) 2 + ( y − y0 ) 2 + ( z − z0 ) 2 ;

r3 = ( x + x0 ) 2 + ( y − y0 ) 2 + ( z + z0 ) 2 ;

r4 = ( x − x0 ) 2 + ( y + y0 )2 + ( z + z0 )2 ;

r5 = ( x − x0 ) 2 + ( y + y0 ) 2 + ( z − z0 ) 2 ;

r6 = ( x + x0 )2 + ( y + y0 ) 2 + ( z − z0 )2 e r7 = ( x + x0 )2 + ( y + y0 )2 + ( z + z0 )2

4.3.2 Função de Green considerando cinco superfícies planas
perfeitamente rígidas incorporadas
Já para a segunda função de Green, esta foi definida por cinco planos, sendo quatro
planos verticais ortogonais ( x = 0 , x = Lx , y = 0 , y = L y ) e um plano horizontal
localizado em z = 0 , como definida na Figura 4.20b, e pode ser expressa por:

G5 S (ξ, x) =

− ikr
− ikr
e− ikr000 NSY  4 e 0 j 0  NSX 4  e− ikri 00 NSY  4 e ij 0  
+ ∑∑
+
+
 ∑∑
 +
∑∑
4πr000 n =0  j =1 4πr0 j 0  m = 0 i =1  4πri 00 n =0  j =1 4πrij 0  

− ikr
− ikr
e− ikr001 NSY  4 e 0 j1  NSX 4  e − ikri 01 NSY  4 e ij1  
+
+ ∑∑
+
+

 ∑∑

∑∑
4πr001 n =0  j =1 4πr0 j1  m =0 i =1  4πri 01 n =0  j =1 4πrij1  

(4.27)

onde NSX e NSY representam o número de fontes usadas na direções x e y ,
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( xi )

respectivamente, e ri , j ,0 =

2

( ) +(z )

+ yj

2

2

0

, ri , j ,1 =

( xi )

2

( ) +(z )

+ yj

2

1

2

, com

x0 = ( x − x0 ) , y 0 = ( y − y0 ) ; z 0 = ( z − z0 ) ; x1 = ( x + x0 + 2Lx m) ; y1 = ( y + y0 + 2 Ly n ) ;
z1 = ( z + z0 ) ;

y 2 = ( y − 2 L y − y0 − 2 L y n ) ;

x2 = ( x − 2Lx − x0 − 2Lx m) ;
y 3 = ( y + 2 L y − y0 + 2 L y n ) ;

x3 = ( x + 2Lx − x0 + 2Lx m) ;

x4 = ( x − 2Lx + x0 − 2Lx m) e

y 4 = ( y − 2 L y + y0 − 2 L y n ) .

4.3.3 Função de Green considerando todas as superfícies planas
perfeitamente rígidas incorporadas
Finalmente, assumindo um espaço definido por seis planos, sendo quatro planos
verticais ortogonais ( x = 0 , x = Lx , y = 0 , y = L y ) e dois planos horizontais, localizado
em z = 0 , z = Lz , como definido na Figura 4.20c, a função de Green pode ser expressa
por:

G6 S (ξ, x) =

e− ir000 ω c NSY  4 e 0 j 0
+ ∑∑
4πr000 n = 0  j =1 4πr0 j 0
− ir

ω c


 +


− ir ω c
NSX 4  − iri 00 ω c
NSY  4
e
e ij 0  
+ ∑∑
+ ∑∑
  +

m = 0 i =1  4πri 00
n = 0  j =1 4πrij 0  


− ir ω c
NSZ  4  − ir00 k ω c
NSY  4
e 0 jk 
 e
+ ∑ ∑ 
+ ∑∑
 +

l = 0  k =1  4πr00 k
n = 0  j =1 4πr0 jk 
 

 e − iri 0 k ω c NSY  4 e− irijk ω c
+ ∑∑
+ ∑∑

m = 0 i =1  4πri 0 k
n = 0  j =1 4πrijk

NSX

4

(4.28)

  
  
  


onde NSX, NSY e NSZ representam o número de fontes usadas na direções x , y e z ,
respectivamente, e ri , j ,k =

z 0 = ( z − z0 ) ;

( xi )

2

( ) +(z )

+ yj

x1 = ( x + x0 + 2Lx m) ;

2

k

2

, com x0 = ( x − x0 ) , y 0 = ( y − y0 ) ;

y1 = ( y + y0 + 2 L y n ) ;

z1 = ( z + z0 + 2Lz l ) ;

x2 = ( x − 2Lx − x0 − 2Lx m) ;

y 2 = ( y − 2 L y − y0 − 2 L y n ) ;

z 2 = ( z − 2 Lz − z0 − 2 Lz l ) ;

x3 = ( x + 2Lx − x0 + 2Lx m) ;

y 3 = ( y + 2 L y − y0 + 2 L y n ) ;

z 3 = ( z + 2 Lz − z0 + 2 Lz l ) ;

x4 = ( x − 2Lx + x0 − 2Lx m) ; y 4 = ( y − 2 Ly + y0 − 2 Ly n ) e z 4 = ( z − 2 Lz + z0 − 2 Lz l ) . Uma
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descrição mais detalhada desta solução pode ser encontrada em um trabalho publicado
por ANTÓNIO et al. (2002).
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Figura 4.20: Domínios das funções de Green: a) 3 superfícies, b) 5 superfícies e c) 6
superfícies.
Com o intuito de comparar o número de termos necessários para a convergência
das duas funções de Green incorporando superfícies acusticamente rígidas, designadas
por G5S (ξ , x) e G6S (ξ, x ) , um exemplo foi proposto, que considera um espaço em
forma de um paralelepípedo, com dimensões Lx = 1.3 m , L y = 1.4 m and Lz = 1.5 m ,
com a velocidade do som igual a 340 m s e uma fonte pontual localizada em

(0.90m,1.00m,0.50m) .

Considera-se

um

único

receptor

localizado

em

(0.40m,1.00m,0.50m) .
A Figura 4.21 apresenta o número de termos para a convergência das funções de
Green G5S (ξ , x) (5 superfícies) e G6S (ξ, x ) (6 superfícies) em função do amortecimento
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numérico e revela, como seria esperado, que em ambos os casos o número de termos
necessários para a convergência (considerando-se um erro relativo máximo de 10 −6 ) é
extremamente elevado. Apesar disso, a função de Green com cinco superfícies
perfeitamente rígidas incorporadas necessita de menos termos do que a função de Green
com seis superfícies perfeitamente rígidas, sendo a diferença entre o número de termos
necessário para um e para outro caso mais do que 3 ordens de magnitude. Além disso, é
importante notar que, com o aumento do amortecimento numérico menos termos são
necessários para a convergência de cada uma dessas funções de Green.
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Figura 4.21: Número total de termos em função do amortecimento para frequência de
500Hz .
O mesmo exemplo anterior é novamente analisado com a finalidade de verificar
a influência do coeficiente de reflexão introduzido na função de Green, considerando as
seis superfícies parcialmente refletoras (ver Figura 4.20c), seguindo a estratégia
definida por ANTÓNIO et al. (2002), que multiplica o efeito das fontes virtuais a um
coeficiente de reflexão genérico R = 1 − α .
Os

cálculos

foram

realizados

para

cada

frequência,

no

intervalo

[100.0, 300.0Hz] , com um incremento de frequência de 1.0Hz . Esse teste de
convergência revelou que, com o aumento do coeficiente de absorção sonora de 0.05

( R = 0.97) a 0.20 ( R = 0.89) menos termos são necessários para obter a convergência
da função de Green que considera todas as superfícies parcialmente refletoras, conforme
pode ser observado no gráfico da Figura 4.22.
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Figura 4.22: Números de termos necessários para a convergência da função de Green
usando diferentes coeficiente de reflexão sonora.
As Figuras 4.21 e 4.22 revelam que tanto o amortecimento numérico como o
coeficiente de reflexão sonora melhoram significativamente a convergência das funções
de Green quando mais de três superfícies são incorporadas, porém é importante ressaltar
que o amortecimento numérico e o coefciente de reflexão são utilizados para outras
finalidades, e não, especificamente, para acelerar a convergência dessas funções de
Green.
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Capítulo 5

5 Estudo de modelos eficientes para
propagação de ondas cilíndricas em
águas rasas
5.1 Introdução
Neste capítulo, são apresentadas as formulações numéricas dos Métodos dos Elementos
de Contorno e das Soluções Fundamentais no domínio da frequência para diferentes
modelos numéricos. Nestas formulações é aplicada a técnica de sub-região para o
acoplamento das regiões com geometrias distintas através de interfaces verticais ou
inclinadas, ao longo das quais se compatibiliza os potenciais de velocidade e suas
derivadas normais.
As funções de Green utilizadas neste capítulo são obtidas a partir das seguintes
técnicas: o método das imagens (ver item 4.2.1.1), a expansão das autofunções (ver item
4.2.1.2) e o método de Ewald (ver item 4.2.1.3), na obtenção da solução fundamental
para a região com o fundo rígido horizontal e a superfície livre do mar e, para a região
referente ao fundo rígido inclinado, a solução fundamental é obtida através de um
somatório de modos normais desacoplados (ver item 4.2.2).
O presente capítulo tem como principal objetivo a verificação do
comportamento destes diferentes modelos numéricos para estudar o problema de
propagação de ondas acústicas em águas rasas, considerando um meio homogêneo com
velocidade constante e em repouso na ausência de perturbação, excitado por uma fonte
linear.

67

5.2 Formulações numéricas dos modelos BEM e MFS para a
configuração de um canal conectado a uma cunha
5.2.1 Formulação numérica dos modelos BEM
Como já foi visto no capítulo 3, a equação integral do Método dos Elementos de
Contorno (Boundary Element Method - BEM) pode ser usada para resolver o problema
de propagação de ondas em águas rasas, necessitando a discretização de todas as
superfícies, se soluções fundamentais adequadas não forem usadas. Aqui, no entanto, o
problema de propagação de ondas acústicas será resolvido utilizado o BEM, com
funções de Green que permitem evitar a discretização da superfície livre e o fundo do
mar. A formulação a seguir refere-se à análise da propagação bidimensional de ondas
acústicas em águas rasas composta por duas regiões com geometrias distintas: a
primeira considera o fundo rígido horizontal e a superfície livre do oceano e a segunda
consiste de um fundo rígido inclinado e a superfície livre que simula a região próxima à
linha da costa, excitada por uma fonte linear.
Dois modelos diferentes são propostos neste trabalho: o primeiro modelo BEM
(denominado de Modelo 1) faz uso da função de Green que satisfaz diretamente as
condições do fundo rígido horizontal e da superfície livre do mar, recorrendo apenas a
discretização da parte inferior Γ F da cunha (ver Figura 5.1a); o segundo modelo BEM
(Modelo 2) faz uso de duas diferentes funções de Green, e a técnica de sub-região é
aplicada para o acoplamento das duas regiões através de uma interface vertical, ao longo
da qual se impõem as condições de continuidade dos potenciais de velocidade e de sua
derivadas normais, necessitando apenas a discretizaçao da interface vertical Γ V (ver
Figura 5.1b).
Considerando o Modelo 1 excitado por uma fonte linear na direção de z em ξ f e
introduzindo na equação integral de contorno a condição de Neumann,

∂φ (x)
= 0,
∂n

referente a discretizaçao do fundo inclinado Γ F , a seguinte equação pode ser obtida:
NE

C (ξ i )φ (ξ i ) = −∑ ∫ φ j (x)
j =1 Γ j

∂G canal (ξi , x)
d Γ + G canal (ξ i , ξ f ); i = 1,…, NN
∂n
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(5.1)

onde NE é o número de elementos de contorno, NN é o número de nós funcionais,

φ j ( x ) é o potencial de velocidade desconhecido do elemento de contorno no ponto x ,
G canal (ξ i , x ) é a função de Green que satisfaz as condições de contorno do fundo rígido

horizontal e a superfície livre do canal e G canal (ξ i , ξ f ) é o campo incidente gerado pela
fonte real na posição ξ f .
Resolvendo o sistema de NE equações por NE valores desconhecidos
( NE = NN ) torna possível obter os valores nodais do potencial de velocidade no fundo

inclinado Γ F . Assim, o potencial de velocidade em qualquer ponto do domínio pode ser
calculado mediante a aplicação da equação integral de domínio (ξ i ∈ Ω , C(ξ i )=1) .
Já no Modelo 2 foi usada a função de Green referente à cunha que satisfaz às
condições de contorno do fundo rígido inclinado e a superfície livre do mar próximo da
linha da costa, evitando assim a discretização do fundo rígido inclinado e recorrendo
apenas à discretização da interface vertical Γ V entre o canal e a cunha (ver Figura 5.1b).
Nestas condições (Modelo 2), se forem introduzidas as condições de contorno
apropriadas na discretização, as seguintes equações podem ser obtidas para a interface
ΓV :
NE

C (ξ i )φ (ξ i ) = ∑ ∫ G cunha (ξ i , x)
j =1 Γ j

∂φ j (x)

dΓ −

∂n

∂G cunha (ξ i , x)
dΓ +
∑
∫ φ j (x) ∂n
j =1 Γ j
NE

(1 − ϑ )G cunha (ξ i , ξ f ); i = 1,… , NN
NE

C (ξ i )φ (ξ i ) = ∑ ∫ G canal (ξ i , x)
j =1 Γ j

NE

∑ ∫ φ ( x)
j =1 Γ j

j

∂φ j (x)
∂n

(5.2)
região Ω1

dΓ −

∂G canal (ξ i , x)
dΓ +
∂n

ϑ G canal (ξ i , ξ f ); i = 1,… , NN
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(5.3)
região Ω 2

Nas equações (5.2) e (5.3), φ j ( x ) e

∂φ j ( x )
∂n

representam, respectivamente, os

valores desconhecidos do potencial de velocidade e sua derivada normal no ponto x ;
função de Green G cunha (ξ i , x ) satisfaz diretamente as condições de contorno do fundo
rígido e a superfície livre da cunha; ϑ = 1 se a fonte estiver posicionada na região Ω 2 ,
enquanto que ϑ = 0 se a fonte estiver posicionada na região Ω1 .
Superfície livre

y
Ω

ΓF

Fonte

x

Fundo

a)
Superfície livre

y
ΓV
Fonte

Ω2

Ω1

x

Fundo

b)
Figura 5.1: Geometria dos modelos BEM: a) Modelo 1 e b) Modelo 2.
Introduzindo as condições necessárias à interface, continuidade do potencial de
velocidade e do equilíbrio da derivada normal para acoplar as equações (5.2) e (5.3)
chega-se a um sistema de equações lineares.
Resolvendo este sistema de 2NE equações por 2NE valores desconhecidos
tornam-se possível obter os valores nodais do potencial de velocidade e da derivada do
potencial de velocidade em relação à normal na interface vertical Γ V .

5.2.2 Formulação numérica dos modelos MFS
Em paralelo com a formulação mostrada anteriormente com o BEM, dois modelos
também foram usados com o MFS, como ilustrado esquematicamente na Figura 5.2.
No primeiro modelo MFS (designado por Modelo 3 e ilustrado na Figura 5.2a),
um único domínio similar à estratégia definida no Modelo 1 foi usada, exigindo
somente a localização dos pontos de colocação ao longo do fundo inclinado. Usando o
MFS, o campo de potencial dentro do meio de propagação pode ser calculado através da
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combinação linear de um conjunto de fontes virtuais localizadas fora do domínio de
análise, e pode ser escrita como:
NFV

φ (x) = ∑ AnG canal (ξ n , x) + G canal (ξ f , x)

(5.4)

n =1

onde ξ f é o ponto com coordenada ( xξ f , yξ f ) onde está aplicada a fonte real; ξ n referese à n-ésima fonte virtual localizada ao longo do contorno fictício; A n é a amplitude
desconhecida da n-ésima fonte virtual; G canal (ξ f , x) representa o campo incidente
gerado pela fonte real localizado dentro do domínio de propagação; G canal (ξ n , x ) é a
função de Green do canal com o fundo horizontal. Impondo as condições de contorno
necessárias ao longo do fundo rígido inclinado (condição de Neumann), em cada ponto
de colocação x , um sistema de equações com NFV incógnitas é obtido, e cada equação
pode ser escrita da seguinte forma:

∂G canal (ξ n , x)
∂G canal (ξ f , x)
An
=−
∑
∂n
∂n
n =1

NFV

(5.5)

É importante ressaltar que, neste modelo, serão considerados fundos com
inclinações reduzidas (alguns casos próximos da horizontal), para os quais se torna
difícil afastá-los das fontes virtuais, o que implica a existência de um ponto singular
(centro da fonte virtual) nas proximidades do contorno do domínio real, prejudicando a
qualidade da resposta. Por isso, uma estratégia de resolução baseada nos mínimos
quadrados será utilizada, transformando um problema inicial num problema de
minimização do erro no contorno que utiliza matrizes não quadradas, com o intuito de
obter respostas fidedignas para todas as análises.
O segundo modelo MFS desenvolvido neste trabalho (designado por Modelo 4)
assume um domínio acústico dividido em duas sub-regiões, como ilustrado na Figura
5.2b, permitindo o uso de duas funções de Green (como no Modelo 2): na região Ω1
uma função de Green que satisfaz diretamente as condições de contorno do fundo rígido
inclinado e a superfície livre é assumida, enquanto que na região Ω 2 uma outra função
de Green que satisfaz as condições de contorno do fundo rígido horizontal e a superfície
livre é usada. Com este procedimento, uma interface verticalmente fictícia foi definida
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utilizando um número de pontos de colocação NFV (apresentado na Figura 5.2b). Um
total de 2 NFV fontes fictícias deve ser usado para definir o campo de potenciais de
velocidade em ambas as regiões.
Em cada região, o potencial de velocidade pode ser então reescrito como:
NFV

φ (x) = ∑ AnG cunha (ξ n , x) + (1 − ϑ )G cunha (ξ f , x) região Ω1

(5.6)

n =1

NFV

φ (x) = ∑ BnG canal (ξ n , x) + ϑG canal (ξ f , x)

região Ω2

n =1

(5.7)

onde A n e B n são as amplitudes a ser determinadas para cada um dos 2 NFV pontos
fontes; ϑ = 1 se a fonte real estiver posicionada na região Ω 2 e ϑ = 0 se a fonte real
estiver localizada na região Ω1 ; G cunha (ξ f , x ) é o campo incidente referente ao
potencial de velocidade gerado pela fonte real quando localizado na região da cunha e
G canal (ξ f , x ) é o campo incidente gerado pela fonte real quando localizado na região do

canal; NFV corresponde o número de fontes virtuais localizadas em cada sub-região;
G cunha (ξ n , x ) é a função de Green que satisfaz as condições de contorno do fundo rígido

inclinado e a superfície livre do mar próximo da costa marítima; G canal (ξ n , x ) refere-se à
função de Green do canal considerando o fundo rígido horizontal e a superfície livre.
Ao derivar adequadamente as equações (5.6) e (5.7), a derivada normal do potencial de
velocidade também pode ser obtida.
Impondo, em cada ponto x da interface, a continuidade do potencial de
velocidade e da sua derivada normal, as seguintes equações são obtidas:
NFV

∑A G
n =1

n

cunha

(ξ n , x) + (1 − ϑ )G

cunha

NFV

(ξ , x) = ∑ BnG canal (ξ n , x) +
f

n =1

(5.8)

+ ϑG canal (ξ f , x)
NFV

∑ An
n =1

∂G cunha (ξ n , x)
∂G cunha (ξ f , x) NFV ∂G canal (ξ n , x)
+ (1 − ϑ )
= ∑ Bn
+
∂n
∂n
∂n
n =1
∂G canal (ξ f , x)
+ϑ
∂n
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(5.9)
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x
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Figura 5.2: Geometria dos modelos MFS: a) Modelo 3 e b) Modelo 4.
Ao escrever essas equações para os NFV pontos de colocação, um sistema
linear de 2 NFV equações por 2 NFV incógnitas é obtido. Uma vez que o sistema de
equações seja resolvido, a resposta em qualquer ponto do domínio pode ser obtida
usando as equações (5.6) e (5.7).

5.2.3 Comportamento dos modelos BEM e MFS
Os algoritmos do BEM e MFS usados neste trabalho foram implementados e
verificados em comparação com resultados de referência BEM, onde a solução
fundamental 2-D do espaço infinito foi usada. Este modelo requer a discretização tanto
do fundo rígido como da superfície livre, enquanto que os modelos BEM definidos
anteriormente neste trabalho só precisam da discretização do fundo inclinado (Modelo
1) ou da interface vertical entre as sub-regiões (Modelo 2), como ilustrado nas Figuras
5.3a e 5.3b, respectivamente. No caso do Modelo 3, fazendo uso do MFS, os pontos de
colocação são distribuídos regularmente ao longo do fundo inclinado (ver Figura 5.3c).
O Modelo 4 foi construído também usando o MFS, com os pontos de colocação agora
localizados sobre uma interface vertical e dois conjuntos de fontes virtuais (um para
cada sub-região), conforme mostrado na Figura 5.3d.
Para testar os modelos propostos, considera-se a velocidade do meio de
propagação igual a 1500 m s , sendo o sistema constituído por um canal plano com
uma profundidade de 20.00m conectado a uma cunha com um comprimento de
40.00m , com um ângulo de 26.56° . O início da região inclinada foi fixado em 25.00m

a partir da origem. A geometria foi submetida a uma fonte harmônica linear aplicada
73

próxima do fundo rígido na posição (0.00m,0.05m) . As respostas foram calculadas
para o receptor R1 localizado em (21.00m,11.00m) e para o receptor R2 localizado
em (29.00m,11.00m) , como ilustrado na Figura 5.3. Os cálculos foram realizados
para cada frequência, no intervalo [4.0, 256.0Hz] , com um incremento de frequência
de 4.0Hz . Nas análises, uma frequência angular complexa com uma parte imaginária de

η = 0.7 Δ ω foi usada.
Ao usar o Modelo BEM o número de elementos de contorno é definido em função de
frequência, usando um relação entre o comprimento de onda incidente e o tamanho do
elemento de contorno, igual a um valor mínimo de 10. Nos Modelos 1 e 2, um mínimo
de 5 elementos de contorno foi sempre adotado para as frequências mais baixas.
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Figura 5.3: Geometria do problema: a) Modelo 1: geometria com fundo inclinado
discretizado (BEM); b) Modelo 2: geometria com a interface discretizada (BEM); c)
Modelo 3: geometria com a posição dos pontos de colocação e fontes virtuais
considerando o fundo inclinado e d) Modelo 4: geometria com a posição dos pontos de
colocação e fontes virtuais considerando a interface vertical.
74

É importante referir a implementação da função de Green referente à cunha (ver
item 4.2.2) no Modelo 2, cuja integração apresenta dificuldades quando o ponto
funcional e o ponto nodal do elemento de contorno coincidem, ocasionando uma
singularidade. Para eliminar esta singularidade, a integração foi calculada em duas
partes: a integração numérica (usando a quadratura de Gauss) da expressão obtida por
manipulação da equação (4.21) através da subtração do campo incidente; e a integração
analítica da parte singular originada por uma fonte pontual, usando as equações
descritas por TADEU et al. (1999a e 1999b). Na prática, subtraindo da equação (4.21) a
solução fundamental do meio infinito é possível remover a singularidade, permitindo
que a integração numérica seja realizada com precisão.
Uma das dificuldades encontradas na implementação dessa função de Green no
código Fortran é que os compiladores disponíveis que fazem uso de variáveis de
precisão dupla não têm a precisão necessária para calcular o produto entre a função de
Hankel de primeiro tipo e de ordem real e da função de Bessel do primeiro tipo e de
ordem real, como necessita a equação (4.21). De fato, quando a ordem real ν se torna
grande em relação ao argumento fixo, as componentes reais e imaginárias das funções
Yν (κ ) → −∞ e Jν (κ ) → 0 quando ν → ∞ , com Yν (κ ) sendo a função de Bessel de

segundo tipo que corresponde à componente imaginária da função de Hankel. Para
superar este problema, foi utilizado o software Mathematica (7.0) para realizar o
produto entre estas funções para a obtenção de um valor finito para cada termo do
somatório dessa função de Green. Com isto, foi estabelecida uma ligação entre o código
Fortran e o software Mathematica, permitindo a obtenção desses valores finitos de cada
termo da série que são imprescindíveis para o rigor da solução (COSTA et al., 2011).
A fim de ilustrar as respostas obtidas na verificação entre os modelos numéricos,
as Figuras 5.4 e 5.5 mostram o potencial de velocidade calculado para os receptores R1
e R2 usando os dois modelos BEM definidos neste trabalho. Nestas figuras, os
resultados fornecidos através do modelo de referência BEM também foram incluídos. A
análise dos resultados confirma claramente que existe uma excelente concordância entre
as três soluções numéricas, o que significa que os modelos BEM propostos são precisos
no estudo da propagação de ondas acústicas para as geometrias propostas.
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A fim de estudar o comportamento do MFS, de uma maneira semelhante à
aplicada nos modelos BEM, o número de pontos de colocação utilizados no MFS foi
calculado usando uma relação entre o comprimento de onda incidente e a distância entre
os pontos de colocação igual a 10. Um mínimo de 5 pontos de colocação foi sempre
usado.
Uma vez que, o MFS requer uma pré-definição da posição das fontes virtuais, a
influência desta distância na precisão dos modelos foi estudada. Embora se saiba, em
teoria, que as grandes distâncias entre as fontes e o contorno conduzem a uma maior
precisão, a partir de certo ponto o sistema de equações se torna mal-condicionado, e por
esse motivo foram realizados vários testes para ambos os modelos MFS (Modelo 3 e
Modelo 4), a fim de ter mais conhecimento sobre o comportamento deste método.
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Figura 5.4: Verificação dos modelos BEM no receptor R1: a) parte real e b) parte
imaginária.
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Figura 5.5: Verificação dos modelos BEM no receptor R2: a) parte real e b) parte
imaginária.
Para ilustrar o comportamento do Modelo 3, os resultados calculados para os
receptores R1 e R2 são apresentados nas Figuras 5.6 e 5.7. Os resultados apresentados
são computados para diferentes valores do parâmetro adimensional D definido como a
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relação entre a distância da fonte virtual ao contorno (medida ao longo da direção x) e a
distância entre os pontos de colocação. Neste teste os valores usados para D foram de
0.25, 0.50 e 0.75 por serem os melhores resultados computados usando o Modelo 3 do
MFS. A partir destes gráficos, é possível notar que o modelo não apresenta bons
resultados com relação ao modelo de referência. Mesmo para o melhor caso (D =0.25)
resultados incompatíveis são visíveis entre as duas curvas. Para distâncias maiores (não
apresentados), os resultados ficam ainda piores, tendendo a afastar-se muito da solução
de referência. Outras geometrias foram analisadas, bem como posições de outros
receptores, e o mesmo comportamento foi encontrado. Uma possível explicação para
esta falta de precisão pode estar relacionada com as limitações anteriormente
mencionadas referente à geometria do problema quando se define a posição das fontes
virtuais, permitindo notar claramente que o Modelo 3 não é adequado para analisar este
tipo de configuração.
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Figura 5.6: Resposta do potencial de velocidade fornecido através do Modelo 3 - MFS
para diferentes distâncias entre os pontos de colocação e fontes virtuais no receptor R1:
a) parte real e b) parte imaginária.
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Figura 5.7: Resposta do potencial de velocidade fornecido através do Modelo 3 - MFS
para diferentes distâncias entre os pontos de colocação e fontes virtuais no receptor R2:
a) parte real e b) parte imaginária.
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No entanto, na tentativa de melhorar os resultados, foi utilizada uma alternativa
de resolução baseada no uso de mínimos quadrados, transformando um problema inicial
num problema de minimização do erro no contorno com base em matrizes não
quadradas. Neste caso, uma relação maior entre o comprimento de onda incidente e a
distância entre os pontos de colocação igual a 20 foi necessária e um mínimo de 45
pontos de colocação foi sempre usado para as frequências mais baixas.
Para avaliar a sensibilidade do Modelo 3 usando a estratégia de resolução
baseada nos mínimos quadrados, considerando o número de fontes virtuais a metade do
número de pontos de colocação (ver Figura 5.8), as respostas foram calculadas usando a
mesma geometria e assumindo diferentes valores para D. São ilustrados os resultados
obtidos para D de 5.0, 7.5 e 10.0. Os resultados, mostrados na Figura 5.9 para o receptor
R1 e na Figura 5.10 para o receptor R2, apresentam-se excelentes, permitindo concluir
que o Modelo 3 exibe um comportamento estável para as várias distâncias das fontes
virtuais e o fundo inclinado, quando a estratégia de resolução baseada nos mínimos
quadrados é usada. Este resultado contrasta com o obtido anteriormente para o Modelo
3, indicando que a estratégia utilizada pode ser uma alternativa interessante de
resolução.
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Figura 5.8: Geometria do Modelo 3 considerando o número de fontes virtuais a metade
do número de pontos de colocação para o fundo inclinado.
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Figura 5.9: Resposta do potencial de velocidade fornecido através do Modelo 3 - MFS
usando uma outra estratégia de resolução baseada nos mínimos quadrados, para
diferentes distâncias entre os pontos de colocação e fontes virtuais no receptor R1: a)
parte real e b) parte imaginária.
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Figura 5.10: Resposta do potencial de velocidade fornecido através do Modelo 3 - MFS
usando uma outra estratégia de resolução baseada nos mínimos quadrados, para
diferentes distâncias entre os pontos de colocação e fontes virtuais no receptor R2: a)
parte real e b) parte imaginária.
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Figura 5.11: Resposta do potencial de velocidade fornecido através do Modelo 4 - MFS
para diferentes distâncias entre os pontos de colocação e fontes virtuais no receptor R1:
a) parte real e b) parte imaginária.
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Figura 5.12: Resposta do potencial de velocidade fornecido através do Modelo 4 - MFS
para diferentes distâncias entre os pontos de colocação e fontes virtuais no receptor R2:
a) parte real e b) parte imaginária.
Para avaliar a sensibilidade do Modelo 4 com relação à distância entre as fontes
virtuais e a interface, as respostas foram mais uma vez calculadas usando a mesma
geometria e assumindo diferentes valores de D, agora definido como a relação entre a
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distância da fonte virtual à interface e a distância entre os pontos de colocação. São
ilustrados os resultados obtidos para D de 5.0, 7.5 e 10.0. Os resultados, mostrados na
Figura 5.11 para o receptor R1 e na Figura 5.12 para o receptor R2, são novamente
muito bons, permitindo concluir que este modelo MFS exibe um comportamento estável
para as várias distâncias das fontes virtuais à interface. Embora para distâncias menores
entre as fontes e interface, bons resultados também sejam obtidos, o método torna-se
menos eficiente, uma vez que o número de termos necessárias para calcular a função de
Green para a geometria da cunha torna-se maior. Além disso, para distâncias maiores, o
mal-condicionamento do sistema de equações leva à instabilidade numérica, e como
consequência a uma perda de precisão (não apresentado). Ainda assim, os resultados
obtidos indicam que distâncias relativamente grandes podem ser utilizadas a fim de
melhorar a convergência das soluções fundamentais, e tornando o método eficiente para
a análise de problemas de ondas acústicas para este tipo de geometria.
Para compreender melhor o desempenho computacional dos modelos analisados,
alguns testes adicionais foram realizados. Para esta análise duas geometrias diferentes
foram utilizadas, com a mesma profundidade (20.00m ) na região plana e diferentes
dimensões na região da cunha. A primeira geometria é a mesma descrita acima
(comprimento da cunha de 40.00m ), enquanto no segundo caso, a cunha assume um
comprimento de 200.00m , com um ângulo de vértice de 5.71°. É importante notar que
esta última configuração corresponde a uma geometria realista normalmente encontrada
em acústica submarina.
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Figura 5.13: Tempo computacional fornecido pelos modelos numéricos assumindo a
primeira geometria (região de cunha com 40.00m de comprimento) para: a) o receptor
R1 e b) o receptor R2.
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Os cálculos foram realizados considerando uma frequência máxima de
256.0 H z e um intcremento de frequência de 4.0 H z . Mais uma vez, a velocidade do

som do meio fluido utilizado foi de 1500 m s . Para este caso, o tempo computacional
foi calculado em função da frequência. As respostas foram computadas em um
computador com um processador AMD Turion (tm) 64 mobile technology ML-34, com
uma frequência de 1.79 GHz e 1 GB de RAM. Para garantir a compatibilidade dos
resultados, estes tempos computacionais foram sempre obtidos usando a mesma relação
entre o comprimento da onda e o tamanho do elemento de contorno para o modelo BEM
e a relação entre o comprimento de onda e a distância entre os pontos de colocação para
o modelo MFS. As relações de 5 e 10 foram testadas. Observe que tanto o Modelo 1 BEM como o Modelo 4 - MFS exibem excelentes resultados, mesmo com uma relação
de 5 (não apresentado).
A Figura 5.13 mostra os resultados obtidos para a primeira geometria, enquanto
que as respostas correspondentes para a segunda geometria estão ilustradas na Figura
5.14. Nestes gráficos o tempo computacinal fornecido pelo Modelo 2 - BEM não foi
incluído, porque tem uma ordem de grandeza muito superior do que os obtidos
utilizando Modelo 1- BEM e Modelo 4 - MFS. Este elevado tempo computacional já era
esperado, e está relacionado com a convergência extremamente lenta da solução
fundamental para a geometria da cunha, isto ocorre quando a fonte e o receptor estão
muito próximos um do outro. Este efeito foi identificado e ilustrado no Capítulo 4.
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Figura 5.14: Tempo computacional fornecido pelos modelos numéricos assumindo a
segunda geometria (região de cunha com 200.00m de comprimento) para: a) o
receptor R1 e b) o receptor R2.
A partir da análise da Figura 5.13 observa-se que o Modelo 1 - BEM exibe
menores tempos de cálculo do que os obtidos utilizando o Modelo 4 - MFS, indicando
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que para esta geometria é mais eficiente. Nota-se que os picos na curva sobre o Modelo
4 - MFS são relacionados com o cálculo (software Mathematica) da função de Green
utilizada para modelar a região da cunha, que aumenta significativamente o tempo
computacional. Quando um comprimento maior da cunha é assumido (ver Figura 5.14),
o modelo MFS torna-se significativamente mais eficiente do que o BEM (Modelos 1 e
2), principalmente nas frequências mais altas, permitindo atingir um custo
computacional menor. De fato, nesta figura, a diferença entre o tempo computacional
entre os dois modelos é muito significativa, com o modelo MFS sendo cerca de 10
vezes mais rápido do que o modelo BEM quando o número de pontos de colocação
(MFS) ou elementos de contorno (BEM) é definido utilizando uma relação de 10, e
ainda mais rápido para uma relação menor.

5.3 Formulações numéricas para uma configuração de canais
contendo um obstáculo vertical no fundo do mar
5.3.1 Formulação numérica dos modelos BEM
A formulação a seguir consiste em analisar a propagação da onda acústica em
um canal com extensão infinita, tendo em conta a profundidade constante em cada
seção do mar. Duas estratégias numéricas diferentes no domínio da frequência são aqui
desenvolvidas para investigar a propagação da onda acústica 2-D em uma configuração
de águas rasas, considerando um obstáculo vertical no fundo rígido do mar. Os modelos
numéricos utilizados aqui são baseados no Método dos Elementos de Contorno. Nestes
modelos apenas a interface inclinada ou vertical entre as sub-regiões com profundidade
diferente são discretizadas, com funções de Green que levam em conta a presença da
superfície livre e do fundo rígido do oceano.
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Figura 5.15: Geometria dos modelos BEM: a) Modelo 1 e b) Modelo2.
Portanto, dois modelos diferentes são propostos. O primeiro modelo (Modelo 1)
faz uso da mesma função de Green designada por GE (ξ, x) para cada sub-região, e a
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técnica de sub-região é aplicada para o acoplamento das duas regiões através de uma
interface vertical Γ c (ver Figura 5.15a). Assim, introduzindo as condições apropriadas
na discretização da interface Γ c (continuidade do potencial de velocidade e da derivada
normal do potencial de velocidade), e a condição de Neumann,

∂φ ( x)
= 0 , referente à
∂n1

discretização do obstáculo vertical em Γ step . Considerando um total de NN nós
funcionais para elementos constantes ( NN = NEs + NEc ) , as seguintes equações podem
ser obtidas:
C (ξ i )φ (ξ i ) =

NEs + NEc

∑ ∫G

E

j = NEs +1 Γ j

(ξ i , x)

NEs + NEc

∑ ∫ φ (x)
j =1

j

Γj

∂φ j (x)
∂n1

dΓ −

∂GE (ξ i , x)
dΓ +
∂n1

(1 − ϑ )GE (ξ i , ξ f ); i = 1,… , NN
C (ξ i )φ (ξ i ) =

NEs + NEc

∑ ∫G

E (ξ i , x )

j = NEs +1 Γ j
NEs + NEc

∑ ∫ φ ( x)

j = NEs +1 Γ j

j

∂φ j (x)
∂n 2

(5.10)
região Ω1

dΓ −

∂GE (ξ i , x)
dΓ +
∂n 2

ϑ GE (ξ i , ξ f ); i = NEs + 1,… , NN

(5.11)
região Ω 2

onde GE (ξ i , x) é a função de Green que satisfaz diretamente as condições de contorno
do fundo rígido horizontal e a superfície livre do canal, GE (ξ i , ξ f ) é o campo incidente
gerado pela fonte real na posição ξ f ; ϑ = 1 se a fonte estiver posicionada na região Ω 2 ,
enquanto que ϑ = 0 se a fonte estiver posicionada na região Ω1 .
Considerando que NEs elementos são usados para representar o contorno
referente ao obstáculo vertical do canal e NEc elementos são usados para compatibilizar
o potencial de velocidade e a derivada normal do potencial de velocidade através da
interface entre as duas sub-regiões, então um sistema de NEs + 2 NEc equações por

NEs + 2 NEc valores desconhecidos pode ser escrito. Uma vez que o sistema de
equações é resolvido, a resposta do potencial de velocidade em qualquer ponto do
domínio pode ser obtida usando a equação integral de contorno para pontos internos.
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Já o segundo modelo (Modelo 2) faz uso da função de Green designada por

GM (ξ, x) para sub-região Ω 2 que satisfaz diretamente as condições do fundo rígido e
da superfície livre do mar, sendo que para a sub-região Ω1 essa função de Green
também incorpora a presença do obstáculo vertical aplicando o método das imagens
designada por GMstep (ξ, x) , e a técnica de sub-região é novamente aplicada para o
acoplamento das duas regiões através de uma interface inclinada Γ c . Portanto, nestas
condições, se forem introduzidas as condições apropriadas na discretização da interface
Γ c , as equações podem ser escritas da seguinte forma:
NE

C (ξ i )φ (ξ i ) = ∑ ∫ GMstep (ξ i , x)
j =1 Γ j

NE

∑ ∫ φ (x)
j =1 Γ j

j

∂φ j (x)
∂n

dΓ −

∂GMstep (ξ i , x)
dΓ +
∂n

(1 − ϑ )GMstep (ξ i , ξ f ); i = 1,… , NN
NE

C (ξ i )φ (ξ i ) = ∑ ∫ GM (ξ i , x)
j =1 Γ j

NE

∑ ∫ φ ( x)
j =1 Γ j

j

∂φ j (x)
∂n

(5.12)
região Ω1

dΓ −

∂GM (ξ i , x)
dΓ +
∂n

ϑGM (ξ i , ξ f ); i = 1,… , NN

(5.13)
região Ω 2

onde NE = NEc = NN (elementos constantes).
Resolvendo o sistema de 2 NE equações e 2 NE incógnitas torna-se possível
obter os valores nodais dos potenciais de velocidade e suas derivadas normais em
relação à interface inclinada Γ c . Uma vez que os valores nodais são conhecidos, o
potencial de velocidade em qualquer ponto do domínio pode ser obtido usando a
equação integral de contorno para pontos internos.

5.3.2 Formulação numérica do modelo MFS
Um modelo numérico é desenvolvido usando a formulação do MFS no domínio da
frequência para investigar o mesmo problema do item anterior, considerando um
obstáculo vertical ascendente.
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Figura 5.16: Geometria do modelo MFS.
O modelo MFS também considera um domínio acústico dividido em duas subregiões, como ilustrado na Figura 5.16, permitindo o uso da mesma função de Green
designada por GM (ξ, x) para cada sub-região, com diferentes profundidades. Esta
técnica é aplicada para o acoplamento das duas regiões através de uma interface vertical

Γ c . Assim, impondo em cada ponto de colocação x da interface vertical Γ c , a
continuidade do potencial de velocidade e da sua derivada normal, as seguintes
equações são obtidas:
NFVc

NFVc

n =1

n =1

∑ AnGM (ξn , x) + (1 −ϑ)GM (ξ f , x) =

∑BG
n

M

(ξ n , x) +

(5.14)

+ ϑGM (ξ , x)
f

NFVc

∑ An
n =1

∂GM (ξ n , x)
∂G (ξ f , x) NFVc ∂GM (ξ n , x)
+ (1 − ϑ ) M
= ∑ Bn
+
∂n
∂n
∂n
n =1
∂G (ξ f , x)
+ϑ M
∂n

(5.15)

onde A n e B n são as amplitudes a serem determinadas para cada um dos pontos fontes;
GM (ξ f , x ) é o campo incidente referente ao potencial de velocidade gerado pela fonte

real e GM (ξ n , x) refere-se a função de Green do canal considerando o fundo rígido
horizontal e a superfície livre.
Impondo a condição de Neumann,

∂φ (x)
= 0 , em cada ponto de colocação x do
∂n

contorno vertical Γ step referente ao obstáculo, a seguinte equação pode ser obtida:
NFVs

∑
n =1

∂GM (ξ n , x)
∂GM (ξ f , x)
An
= −(1 − ϑ )
∂n
∂n
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(5.16)

Sendo NFVs o número de pontos de colocação usados para representar o
contorno referente ao abstáculo do canal e NFVc o número de pontos de colocação
usados para compatibilizar o potencial de velocidade e a derivada normal do potencial
de velocidade através da interface entre as duas sub-regiões. Com isso, um sistema de

NFVs + 2 NFVc equações por NFVs + 2 NFVc valores desconhecidos podem ser escrito.

5.3.3 Comparação entre os modelos numéricos
Três diferentes modelos numéricos no domínio da frequência foram desenvolvidos para
investigar a propagação da onda acústica 2-D em uma configuração de águas rasas, que
consiste de um canal contendo um obstáculo vertical no fundo do mar (ver Figura
5.17a). Conforme mencionado previamente, os métodos numéricos utilizados são
baseados no Método dos Elementos de Contorno (Figura 5.17b e Figura 5.17c) e no
Método das Soluções Fundamentais (Figura 5.17d). Nestes modelos apenas a interface
inclinada ou vertical entre as sub-regiões com profundidades diferentes foram
discretizadas.
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Figura 5.17: Geometria do problema (a); geometria do Modelo 1 BEM (b); geometria
do Modelo 2 BEM (c) e geometria do modelo MFS (d).
O número de elementos de contorno usado nos modelos BEM é definido em
função da frequência, usando um relação entre o comprimento de onda incidente e o
tamanho do elemento de contorno, igual a 10. Na configuração do modelo 2, foi
considerada uma interface inclinada para o lado esquerdo ( α = 2.3° ), conforme
mostrada na Figura 5.17c.
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Figura 5.18: Resposta do potencial de velociade calculada em uma linha de receptores
localizada na profundidade de 2.5m para os três modelos numéricos: a) parte real e b)
parte imaginária.
É importante referir sobre as implementações das funções de Green referentes ao
canal obtidas através da expansão das autofunções (ver item 4.2.1.2) e o método Ewald
(ver item 4.2.1.3) utilizadas nos modelos numéricos BEM, que necessitam de um
cálculo de integração quando o ponto funcional e o ponto nodal do elemento de
contorno coincidem, ocasionando uma singularidade. Para eliminar esta singularidade, a
integração foi calculada em duas partes: a integração numérica (usando a quadratura de
Gauss) das expressões obtidas por manipulação das equações (4.5) e (4.16) através da
subtração do campo incidente; e a integração analítica da parte singular originada por
uma fonte pontual, usando as equações descritas por TADEU et al. (1999a e 1999b).
Portanto, subtraindo das equações (4.5) e (4.16) a função de Green do meio infinito é
possível remover a singularidade, permitindo que a integração numérica seja realizada
de forma precisa.
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O número de pontos de colocação utilizados no MFS é calculado usando uma
relação entre o comprimento de onda incidente e da distância entre os pontos de
colocação igual a 5. Na análise deste modelo foi adotado uma distância entre as fontes
virtuais e a interface vertical de 1.0m.
A Figura 5.18 ilustra a resposta calculada para uma frequência de 1000Hz
usando os três modelos numéricos para uma linha de receptores localizados a uma
profundidade de 2.5m . É evidente que excelentes resultados entre os três modelos
foram obtidos. Deve ser mencionado que as três abordagens foram consideradas
numericamente eficientes e permitiram superar a dificultade referente à convergência da
função de Green que ocorre quando se utiliza o BEM juntamente com a expansão das
autofunções.

5.4 Formulação numérica do modelo MFS considerando
várias sub-regiões
5.4.1 Formulação numérica
Nesta formulação o domínio acústico será dividido em n sub-regiões Ω j (com
j = 1,… , n , respectivamente), tal como ilustrado na Figura 5.19. Dentro de cada uma

dessas sub-regiões, é possível definir funções de Green, tendo em conta as seguintes
condições de contorno: (a) nas sub-regiões com um fundo inclinado, uma função de
Green que satisfaz diretamente o fundo inclinado rígido e superfície livre é considerada
e (b) nas sub-regiões com um fundo horizontal, uma função que satisfaz diretamente as
condições do fundo rígido e da superfície livre do mar é empregada. O uso dessas
funções requer adicionalmente a definição de um conjunto de contornos fictícios
verticais ( Γ1 , Γ 2 ,…, Γ n-1 ), conectando sub-regiões adjacentes, ao longo dos quais um
conjunto de pontos de colocação ( PC1 , PC2 ,… , PCn-1 ) será colocado (ver Figura 5.19).
Dentro de cada sub-região, o MFS permite que a resposta seja obtida através de uma
combinação linear de funções de Green, simulando o campo acústico dentro dessa subregião por meio de um conjunto de fontes virtuais localizados fora desta sub-região, a
uma distância fixa a partir das interfaces verticais que as dividem.
Considerando, por exemplo, a sub-região Ω 2 , delimitada por Γ1 no seu lado
direito e por Γ 2 no seu lado esquerdo, dois conjuntos de FV1 e FV2 fontes virtuais,
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posicionadas fora da região, são usados para descrever o campo acústico dentro de cada
sub-região, conforme ilustradas na Figura 5.19.
y

2 F V1 Fontes V irtuais

2 FV2

2 F V n −1

Su perfície livre

Ωn

Fonte

Γ2
Γ n −1

Fu ndo

Ω1

Ω2
Γ1

PC2

P C 1 Po n to s de C o lo cação

x

P C n −1

Figura 5.19: Geometria do modelo MFS.
Para cada sub-região, o potencial de velocidade num ponto interno xk pode
então ser escrito como:
FV1

φ (xk ) = ∑ a Ω GklΩ (ξ Ω , xk ) + (ϑ ∧ 1)GkfΩ (ξ f , xk ),
1

φ (xk ) =

1

l

l =1

1

1

l

FV j −1 + FV j

∑
l =1

Ω

Ω

+ (ϑ ∧ j )G (ξ f , xk ),
FVn−1

∑a
l =1

Ωn
l

(5.17)

Ω

al j Gkl j (ξl j , xk ) +
Ωj
kf

φ (x k ) =

região Ω1

(5.18)

região Ω j ( j = 2,…, n − 1)

GklΩn (ξ lΩn , x k ) + (ϑ ∧ n)GkfΩn (ξ f , xk ), região Ωn

onde ξ f é a fonte real com coordenadas ( x f , y f ) ; ξ Ωl

j

(5.19)

refere-se à fonte virtual l

colocada fora da sub-região Ω j ao longo de um contorno fictício (para evitar
singularidades), e colocados entre a superfície livre e o fundo rígido (quer seja no fundo
inclinado ou horizontal), isto é, dentro do domínio onde a solução fundamental é válida;
Ωj

al

é a amplitude a ser determinada de cada uma das fontes virtuais de Ω j ; ϑ é a sub-

região em que a fonte real é posicionada e ∧ é o operador lógico “AND”, de modo que
Ωj

ϑ ∧ j = 1 se ϑ = j e ϑ ∧ j = 0 se ϑ ≠ j ; Gkf (ξ f , x k ) é o campo incidente relativo ao
potencial de velocidade gerado pela fonte real quando colocado na sub-região Ω j ;
Ω

Ω

Gkl j (ξl j , xk ) refere-se à função de Green da sub-região Ω j . Detalhes sobre a
formulação matemática dessas funções Green foram abordados no Capítulo 4.
Derivando as expressões (5.17), (5.18) e (5.19), a componente normal do
potencial de velocidade em relação à interface entre as sub-regiões pode ser obtida. É
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importante notar que a direção normal é sempre na direção horizontal (x). Se for
imposto, em cada ponto de colocação, a continuidade do potencial de velocidade e da
sua

derivada

normal,

um

sistema

de

equações

2( PC1 + PC2 + … + PCn-1 ) × 2( FV1 + FV2 + … + FVn-1 ) é obtido:

Ax = b

(5.20)

onde
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(5.21)

∂G (Ωkn=1, PCn−1 ;l =1, FVn−1 )

... a lΩ=n1,−1FVn−2 + FVn−1

∂x

a lΩ=n1, FVn−1 














T

(5.22)

Se, por exemplo, a fonte real estiver posicionada na região Ω 2 :

b = G Ωk =21, PC1 ; f


∂ Ω2
G k =1, PC1 ; f
∂x

−G Ωk =21, PC2 ; f

−

∂ Ω2
G k =1, PC2 ; f
∂x


... 0 0 


T

(5.23)

Uma vez que este sistema de equações seja resolvido, o potencial de velocidade
em qualquer ponto interno pode ser calculado através das expressões (5.17), (5.18) e
(5.19).
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É importante notar que, para este problema, a matriz A é quadrada, uma vez que
o número de fontes virtuais é duas vezes o número dos pontos de colocação. Neste caso,
o sistema de equações linear é resolvido por eliminação de Gauss, mas deve-se notar
que, de acordo com trabalhos publicados (ver, por exemplo, CHEN et al. (2006),
TADEU et al. (2009), ou BARNETT & BETCKE (2008)), resultados imprecisos
podem ser obtidos, sempre que a distância entre as fontes virtuais e a interface vertical
for muito grande, devido ao mau condicionamento do sistema de equações. Uma análise
mais detalhada da influência desta distância na precisão dos resultados será apresentada
mais adiante.

5.4.2 Comportamento do modelo
Para verificar e analisar o comportamento do modelo MFS proposto, a formulação
descrita foi implementada e duas configurações foram analisadas. Um modelo BEM,
que requer a discretização do fundo rígido inclinado, foi usado como referência para a
comparação dos resultados. Por isso, o modelo BEM utiliza a função de Green que
incorpora apenas a presença da superfície livre e do fundo horizontal rígido do mar. Um
número muito grande de elementos de contorno (mais de 25 elementos de contorno por
comprimento de onda acústica) foi usado para assegurar o rigor das respostas obtidas
através do modelo de referência BEM.
5.4.2.1 Teste 1 – Região próxima da linha da costa
Para o primeiro teste, considere a geometria representada na Figura 5.20a,
correspondendo a uma região do canal ( Ω 2 ) com profundidade de 20.00m , ligada a
outra região próxima a linha da costa ( Ω1 ) de comprimento L , contendo um meio
fluido, que permite a propagação de ondas acústicas com uma velocidade de 1500 m s .
Para ilustrar o comportamento do modelo, considere dois valores distintos de L ,
40.00m e 120.00m , correspondentes aos ângulos do vértice da cunha de 26.56° e
9.46° . Para essas configurações, a resposta gerada por uma fonte posicionada na

profundidade de 5.00m e a uma distância de 50.00m+L a partir do vértice da cunha
foi calculada em duas linhas horizontais de receptores, colocados a uma profundidade
de 15.00m e 1.00m .
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Linha de receptores
(Profundidade de 1.0 m)

Superfície Livre

20.0 m

Fonte
(prof. de 5.0 m)

Fundo

Ω2

Linha de receptores
(Profundidade de 15.0 m)

50.0 m

Ω1
y
L

a)
Linha de receptores (profundidade de 1 m)

b1)

b2)

c1)

c2)

d1)

d2)

e1)

e2)

L=120m

250Hz

L=40m

L=120m

100Hz

L=40m

Linha de receptores (profundidade de 15 m)

Figura 5.20: Geometria do problema (a), que consiste de uma região de um canal
conectada a uma região próxima a linha da costa, e resposta do potencial de velocidade
em duas linhas de receptores para as frequências de 100Hz (b) e (c) e 250Hz (d) e
(e).
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O potencial de velocidade calculado para estes receptores está ilustrado nas Figuras
5.20b a 5.20e, para as frequências de 100Hz e 250Hz , representando tanto a resposta
do modelo de referência BEM como a resposta calculada pelo modelo proposto MFS.
A resposta foi calculada usando 6 (para 100Hz ) e 12 (para 250Hz ) pontos de
colocação igualmente espaçados ao longo da interface vertical, com as fontes virtuais
localizadas a uma distância fixa de 6.00m das interfaces. As respostas calculadas
revelam uma seqüência de picos, causados pelas múltiplas interações entre as ondas
acústicas refletidas que ocorre no fundo rígido e na superfície livre do mar. A
comparação dos dois modelos mostra que as respostas foram excelentes para todos os
casos apresentados.
Embora bons resultados tenham sido obtidos nos exemplos anteriores, um
número de parâmetros pode influenciar na precisão do cálculo quando se utiliza o
modelo MFS. Para abordar o efeito do número de pontos de colocação e da posição das
fontes virtuais, avaliou-se a variação da resposta em função destes dois parâmetros. Para
isso, foi calculada uma discrepância normalizada ao longo de cada linha de receptores,
definida como E = ∑ i =1 φiMFS − φiBEM
nrec

∑

nrec
i =1

φiBEM , para diferentes valores da distância

(D) entre as fontes virtuais e a interface entre as duas regiões, variando de 4.00m a
14.00m ) e para diferentes números de pontos de colocação, entre 2 e 8 para a

frequência mais baixa, isto é, 1.5 a 6.0 pontos de colocação por comprimento de onda, e
entre 4 e 16 para a frequência mais alta, ou seja, 1.2 e 4.8 pontos de colocação por
comprimento de onda. Os resultados são apresentados na Figura 5.21. Em todas as
análises, pode ser observado que para cada posição das fontes virtuais a discrepância
normalizada tende a diminuir à medida que o número de pontos de colocação aumenta,
indicando que a resposta converge para a solução de referência. Neste ponto, pode-se
concluir que, embora haja algumas diferenças entre as curvas apresentadas nos gráficos,
as mesmas exibem tendências semelhantes para cada um dos testes, sem nenhuma
diferença significativa sendo registrada nas curvas obtidas para as várias distâncias às
interfaces, contanto que um número suficiente de pontos de colocação seja usado. Isso
indica uma boa estabilidade da solução no que diz respeito à distância entre as fontes
virtuais a interface.
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Linha de receptors
(profundidade de 1 m)

Número de termos para a
convergência da série

a1)

a2)

a3)

b1)

b2)

b3)
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d3)

L=120m

250Hz

L=40m

L=120m

100Hz

L=40m

Linha de receptores
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Figura 5.21: Comportamento numérico da solução para as frequências de 100Hz (a) e
(b), e de 250Hz (c) e (d); a primeira e segunda colunas referem-se à variação da
discrepância normalizada em relação à solução de referência (E) enquanto que a terceira
coluna indica o número de termos necessários para as funções de Green convergirem.
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A terceira coluna da Figura 5.21 ilustra o número de termos necessários para
atingir a convergência (considerando-se um erro relativo máximo de 10 −6 ) da série
apresentada da equação (4.21) a (4.23).
Nos resultados para a região da cunha ( L=120.00m ), o número de termos
necessários para cada convergência da série foi muito semelhante à região do canal e,
como esperado, tende a diminuir à medida que a distância entre as fontes virtuais e o
contorno aumenta. Para este exemplo, e para qualquer frequência, o número máximo de
termos necessários para a convergência da série foi de 40. Os resultados calculados
quando L=40.00m revelam um comportamento semelhante, mas com um aumento
significativo do número de termos necessários para a convergência das equações (4.22)
e (4.23) quando as fontes virtuais estão posicionadas a uma distância mais próxima da
interface. Nesses casos, quando as fontes virtuais se aproximam muito dos pontos de
colocação, ou seja, quando os parâmetros r e r′ são muito próximos, a convergência da
série fica extremamente lenta (mais de 1000 termos são necessários para a convergência
da solução, o que representa problemas específicos para o cálculo dessas expressões, tal
como descrito no Capítulo 4). No entanto, a solução final fornecida pelo método é
bastante precisa.
5.4.2.2 Teste 2 – Região com uma colina próxima da linha da costa
Para observar o comportamento do método para uma geometria mais elaborada, esta foi
constituída por um canal contendo uma elevação perto da região próxima a linha da
costa, conforme representada na Figura 5.22a. Essa elevação corresponde a uma colina
íngreme de 10.00m de altura definida por um segmento ascendente e outro
descendente, cuja inclinação é de 11.3º. Já a região referente à cunha apresenta um
angulo de 18.4º e tem um comprimento horizontal de 60.00m . A região do canal tem
uma profundidade de 20.00m . Esta geometria é definida pelo modelo MFS proposto
através do estabelecimento de cinco sub-regiões ( Ω1 a Ω 5 ), como ilustrado na Figura
5.22a. O sistema é excitado por uma fonte posicionada numa profundidade de 5.00m e
comprimento de 360.00m a partir do vértice da cunha (Fonte 1 na Figura 5.22a), e as
respostas são inicialmente calculadas em um conjunto completo de receptores
localizados a uma profundidade de 1.00m , igualmente espaçados de 1.00m .
Simulações foram realizadas para as frequências de 100Hz e 200Hz , sendo os
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resultados mostrados nas Figura 5.22b1 e Figura 5.22c1, respectivamente. Tal como no
teste 1, um modelo BEM foi utilizado como solução de referência. A resposta exibe um
comportamento oscilatório forte para ambas as frequências, pelos motivos identificados
no teste anterior, devido às múltiplas interações que ocorrem dentro do canal.

100.0 m

10.0 m

Ω3

Ω1

Ω2

°

Ω5 Ω 4

18.4

Fonte 2
(-261.00 m, 15.00 m)

Fonte 1
(-360.00 m, 15.00 m)

11.3°

20.0 m

Linha de receptores
(prof. 1.0 m)

50.0 m

Y
50.0 m

100.0 m

60.0 m

a)

X

Discrepância
normalizada

100Hz

Potencial de velocidade

b2)

c1)

c2)

200Hz

b1)

Figura 5.22: Segundo exemplo de verificação, que consiste de um canal com uma colina
íngreme próxima à cunha: a) a geometria do problema; b) resposta ao longo de uma
linha horizontal de receptores para a frequência de 100Hz ; c) resposta ao longo de uma
linha horizontal de receptores para frequência de 200Hz .
Curiosamente, para a frequência mais baixa, as amplitudes menores são observadas
imediatamente após a elevação, indicando que esta deformação do fundo (colina
íngreme) faz com que a maior parte da energia seja refletida de volta. As respostas do
modelo MFS foram calculadas usando um total de 21 (para 100Hz ) ou 42 (para
200Hz ) pontos de colocação, uniformemente distribuídos ao longo das quatro
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interfaces e considerando as fontes virtuais a uma distância fixa de 6.00m de cada
interface. Conforme nos casos anteriores, uma excelente proximidade entre os dois
modelos (MFS e BEM) foi registrada.
Para uma melhor compreensão do comportamento numérico do modelo MFS
proposto, um estudo paramétrico foi também realizado para este teste, em que a resposta
foi calculada para uma linha de receptores considerando diferentes distâncias entre as
fontes virtuais e as interfaces, e para diferentes números de pontos de colocação (usando
o mesmo espaçamento entre pontos para cada interface, tal como nos exemplos
anteriores). Uma discrepância normalizada em relação à solução de referência BEM foi
calculada, utilizando a mesma abordagem anterior. Os resultados destes cálculos são
apresentados nas Figuras 5.22b2 e 5.22c2. Os resultados destas figuras, calculados para
100Hz e 200Hz , respectivamente, mostram que a resposta do modelo MFS geralmente

converge para a solução de referência (discrepância decrescente) à medida que o
número de pontos de colocação aumenta, embora, para a frequência de 200Hz
discrepâncias um pouco maiores tenham sido observadas. Essas discrepâncias maiores
podem estar relacionadas com a complexidade do modelo; porém não se deve esquecer
que a solução de referência foi também calculada numericamente. Há, no entanto, uma
exceção deste comportamento convergente para a frequência mais elevada, a qual
ocorre com uma distância de 14.00 m, quando 56 pontos de colocação são utilizados.
Para este caso, a resposta é pior do que a resposta calculada com 28 pontos de
colocação, provavelmente devido ao mau condicionamento do sistema de equações
(ver, por exemplo, o trabalho de CHEN et al. (2006) para mais detalhes sobre este tipo
de comportamento em formulações MFS).
A qualidade dos resultados MFS depende especificamente do estabelecimento
de uma boa posição das fontes virtuais. Esta dificuldade foi extensamente discutida na
literatura (ver, por exemplo, TADEU et al. (2009) ou BARNETT & BETCKE (2008)),
e os investigadores têm proposto estratégias para controlar o erro associado com a
posição dessas fontes. Uma estratégia útil para avaliar a qualidade da resposta é descrito
por TADEU et al. (2009) que propõem uma integração ao longo das interfaces do
problema e a diferença entre as respostas calculadas, usando as regiões do lado
esquerdo e direito, pode fornecer informações importantes sobre a qualidade das
condições de continuidade entre as regiões adjacentes e assim pode dar uma estimativa
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do erro associado a este cálculo. Matematicamente, esta estratégia corresponde ao
cálculo de

∫φ

Γi

Ωi

− φΩi+1 d Γ i , onde Ω i e Ω i +1 são duas sub-regiões adjacentes, e Γi é a

interface comum entre as sub-regiões. Esta estratégia fornece um erro absoluto, mas
uma discrepância normalizada integrada pode ser calculada usando a mesma estratégia
que antes, considerando ε =

∫φ

Γi

Ωi

− φΩi+1 d Γ i

∫φ

Γi

Ωi

d Γi .

Aqui, um cálculo semelhante foi exibido para vários pontos de colocação e
várias distâncias entre as fontes virtuais e a interface, para as duas frequências de
100Hz e 200Hz , e para a primeira (separando Ω 1 e Ω 2 ) e para a última (separando

Ω 4 e Ω 5 ) interfaces do problema, com o objetivo de perceber melhor a estabilidade do

modelo. A Figura 5.23 ilustra o potencial de velocidade calculado nas duas interfaces,
para as duas frequências, usando as fontes virtuais pertencentes às regiões do lado
esquerdo e direito. Nos resultados apresentados, calculados utilizando 21 pontos de
colocação para a frequência mais baixa e 42 pontos de colocação para a frequência mais
alta, e assumindo que as fontes virtuais estão posicionadas a uma distância fixa de
6.00m das interfaces, existe uma excelente proximidade entre as duas respostas.

Da Figura 5.23b1 a Figura 5.23b4 apresentam a discrepância normalizada
integrada (ε) entre os resultados do lado esquerdo e do direito, a qual foi avaliada
utilizando a abordagem descrita anteriormente. Como pode ser visto, para ambas as
interfaces ε sempre diminui à medida que aumenta o número de pontos de colocação
(comportamento convergente), para distâncias de 10.00 m ou menos. No entanto, para a
frequência mais alta, as distâncias maiores conduzem a valores mais elevados da
discrepância normalizada, estando de acordo com os resultados apresentados na Figura
5.22c2, quando se compara a solução MFS com uma solução de referência BEM. Esta
divergência do resultado indica novamente um mal-condicionamento do sistema de
equações. Estes resultados sugerem que a avaliação da continuidade na interface pode
ser uma estratégia útil para avaliar a qualidade da solução do MFS em um caso mais
geral, permitindo a identificação de possíveis problemas no comportamento numérico
do modelo.
Para concluir este estudo, um conjunto de resultados é apresentado nas Figuras
5.23c e 5.23d, calculado para uma segunda posição da fonte. Aqui, a fonte está
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posicionada muito próximaa da interface entre as sub-regiões Ω 4 e Ω 5 , a 1.00m para o
lado esquerdo desta interfaace e na mesma profundidade de 5.00m (Foonte 2 na Figura
5.22a).
Linha verttical 1

Fonte 1

100 Hz

a1)

Fonte 2

b1)

c1)

d1)

Linha vertical
al 2
200 Hz

100 Hz

a3)

a22)

200 Hz

a4)

b
b2)

b3)

b4)

c
c2)

c3)

c4)

d
d2)

d3)

d4)

Figura 5.23: Resultados aoo longo de duas linhas verticais de receptoress para o segundo
exemplo de verificação: a) respostas calculadas para posição da fonte 1; b) discrepância
normalizada integrada (ε) para a posição da fonte 1; c) respostas caalculadas para a
posição da fonte 2; d) discre
repância normalizada integrada (ε) para a posiição da fonte 2.
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É importante notar que, quando a fonte é muito próxima da interface, a
representação correta do campo pode apresentar algumas dificuldades para o algoritmo
numérico. Por isso, as mesmas duas linhas verticais de receptores foram analisadas e a
resposta foi avaliada usando as fontes virtuais pertencentes às regiões do lado esquerdo
e direito, considerando que o sistema é excitado pela fonte 2. O potencial de velocidade
(Figura 5.23c1 - Figura 5.23c4) exibe uma avaliação similar ao da Figura 5.23a1 a
Figura 5.23a4, e exibe novamente uma boa proximidade entre as respostas calculadas
através da avaliação do lado esquerdo e do lado direito da interface entre sub-regiões. A
avaliação de ε (Figura 5.23d1 - Figura 5.23d4) revela um comportamento semelhante ao
observado para a primeira posição da fonte, indicando um bom comportamento do
método proposto, embora a fonte esteja posicionada perto da interface do problema. É
importante notar que, em alguns casos podem ser encontrados problemas específicos,
especificamente, na avaliação das funções de Green (4.5) e (4.21) que podem apresentar
dificuldades; no caso da equação (4.5), se a fonte e o receptor esteverem localizados
sobre a mesma linha vertical, a convergência da série é extremamente lenta devido ao
termo exponencial ser igual a 1.00; para a equação (4.21), como mencionado
anteriormente, se r e r ′ forem muito semelhantes, a convergência da série também é
extremamente lenta, porque o cálculo de cada termo da série possui ordem muito
elevada, apresentando grandes dificuldades computacionais.
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Capítulo 6

6 Aplicação numérica bidimensional em
águas rasas
6.1 Introdução
O presente capítulo tem como principal objetivo demonstrar a aplicabilidade dos
modelos numéricos desenvolvidos nos capítulos anteriores no cálculo de respostas nos
domínios do tempo e da frequência para diferentes configurações do fundo rígido do
oceano em problemas que envolvem o estudo da propagação bidimensional de ondas
acústicas em águas pouco profundas, usando os Métodos dos Elementos de Contorno e
das Soluções Fundamentais.
No início do capítulo, é apresentada uma verificação prévia do modelo no que
diz respeito à obtenção de respostas no domínio do tempo; na realidade, todas as
verificações anteriormente efetuadas são referentes às respostas no domínio da
frequência, pelo que interessa também efetuar esta verificação adicional comparando os
resultados com os obtidos por outros métodos numéricos.
Os exemplos escolhidos são problemas de referência em acústica submarina,
correspondendo a situações de propagação de ondas sonoras nas proximidades de uma
linha de costa. Nestes casos, considera-se que o fundo marinho pode ser representado
por zonas inclinadas e planas interligadas ou por uma elevação súbita, sendo por isso
facilmente simuláveis através das metodologias anteriormente descritas.
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6.2 Verificação prévia do modelo
Para evidenciar a validade das estratégias desenvolvidas para cálculo de respostas no
domínio do tempo, o problema mostrado na Figura 6.1a será analisado nesta seção
usando um modelo MFS, identificado no capítulo anterior como Modelo 4. Neste
modelo, a profundidade da região plana é de 20.0m , enquanto que o ângulo do vértice

θ 0 da região inclinada é de 20º. As respostas foram calculadas para uma fonte linear (S)
colocada em y = 19.50m , 30.0m afastada da transição entre a região plana e a cunha.
O meio acústico é considerado a água, com uma massa específica ρ f = 1000.0 kg m3 e
permitindo uma velocidade da onda de dilatação de c = 1500.0 m s .
Os cálculos foram realizados numa gama de frequências entre 2.0

e

1024.0Hz, assumindo um incremento de frequência de 2.0Hz , o que dá um tempo

total de T = 500.0ms . Os sinais no domínio de tempo são calculados por meio de uma
transformada inversa de Fourier.
O campo de pressão gerado por uma fonte no domínio temporal espacial é
definido por um pulso de Ricker, cuja transformada de Fourier é

U (ω ) = A 2 π toe−iωts  Λ2e−Λ

2

(6.1)

em que Λ = ωto / 2 , π to é o período característico da onda, A é a amplitude, ts é o
tempo em que ocorre o valor de pico. A escolha deste tipo de pulso apresenta algumas
vantagens, principalmente por decair rapidamente no domínio do tempo, mas também
no domínio da frequência, reduzindo assim o esforço computacional e permitindo uma
melhor interpretação dos resultados.
Nesta análise utilizaram-se frequências complexas dadas por ωc = ω − iη , com

η = 0.7 Δω , o que evita os fenômenos de “aliasing”. Posteriormente, este efeito deve ser
ηt

levado em conta no domínio do tempo, multiplicando as respostas por um fator e

(KAUSEL & ROESSET, 1992). A interface vertical entre a região plana e a região da
cunha foi modelada utilizando um número de pontos de colocação, que foi definido de
acordo com a frequência de excitação da fonte harmônica. Uma relação de 5 foi adotada
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entre o comprimento de onda incidente e a distância entre pontos de colocação. O
número mínimo de pontos de colocação utilizado foi de 5. A distância entre as fontes
virtuais utilizadas no modelo MFS e a interface foi sempre de 10 vezes a distância entre
os pontos de colocação.

20.0 m

y
30.0 m

S
1.0 m

100.0 m

Linha
de
Line of
receptores
receivers

Fluid
Fluido
c=1500 m/s
c = 1500m/s

θ0

x

a)

b)

c)
Figura 6.1: a) Geometria do exemplo numérico; b) “snapshot” calculado usando o
modelo MFS e c) “snapshot” calculado com o modelo de Diferenças Finitas.
Para verificar a validade da resposta no domínio do tempo, efetua-se uma
comparação com os resultados obtidos utilizando um modelo de Diferenças Finitas
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formulado diretamente no domínio de tempo, bem estabelecido na literatura, fazendo
uso de uma discretização de quarta ordem no espaço e segunda ordem no tempo. Para
este modelo, uma malha regular de pontos foi utilizada, com um espaçamento
horizontal e vertical de 0.1m , discretizando um comprimento total de 200.0m (entre
x = − 155.0m e x = 45.0m) , e uma profundidade de 20.0m . Para simular a parte

inferior rígida horizontal, a velocidade normal nula foi imposta.
Para a região da cunha, uma vez que se torna complexo impor a condição de
contorno exata sobre um contorno inclinado, um domínio estendido foi considerado, em
que uma maior velocidade de propagação de 7500 m s foi atribuída. Em ambos os
limites laterais do domínio discretizado e na parte inferior do domínio extendido sob o
fundo inclinado, uma condição de absorção aproximada de primeira ordem foi imposta.
O passo de tempo foi considerado como sendo 0.002ms , definindo um número de
Courant-Friedrichs-Lewy (CFL) de (Δt × max(c)) Δx = 0.15 . Este número CFL
pequeno garante que uma boa estabilidade é mantida para este modelo.
Nas Figuras 6.1b e 6.1c, os “snapshots” registram a propagação de um pulso de
Ricker gerado por uma fonte harmônica, com uma frequência característica de 400Hz ,
no tempo t = 45.166ms . Os resultados foram calculados simultaneamente com o
Modelo 4 (ver Figura 6.1b) e com modelo de Diferenças Finitas (ver Figura 6.1c). Para
o modelo de Diferenças Finitas, é importante salientar que um número de aproximações
é introduzido no modelo, principamente o uso de um domínio fictício rígido abaixo do
fundo inclinado, o que pode interferir ligeiramente com a precisão dos resultados.
Apesar disso, ambos os “snapshots” apresentam excelentes resultados, com a mesma
seqüência de pulsos sendo claramente identificados. De fato, um número de frentes de
onda geradas por múltiplas reflexões nos limites da geometria pode ser visto nestas
figuras, todos eles apresentando amplitudes semelhantes e as mesmas posições relativas.
Um efeito de difração ocorrendo na transição entre a cunha e o canal é também
claramente visível em ambos os modelos.

6.3 Resposta acústica nas proximidades de uma linha de
costa
Tendo em vista a aplicação do MFS a casos de interesse prático, considere a geometria
apresentada na Figura 6.2. Para um sistema próximo da linha de costa numa
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configuração de águas rasas, constituído por uma zona plana (canal com fundo plano) e
duas regiões com fundo inclinado. Serão apresentados em seguida dois conjuntos de
resultados numéricos em duas subseções. O primeiro conjunto de resultados é usado
para ilustrar as principais características de propagação do som em águas rasas,
fazendo-se uso de respostas calculadas nos domínios do tempo e da frequência para uma
configuração específica do sistema. Recorre-se, para isso, à análise de um sistema
simples, constituído somente por duas sub-regiões conectadas, o canal e uma cunha
fazendo θ1 = θ2 . Estes resultados são utilizados para fornecer uma visão física sobre o
comportamento de tais configurações. Depois, e num segundo conjunto de resultados,
procura-se realizar um estudo paramétrico para identificar a influência do ângulo de
abertura da cunha na resposta acústica, considerando diferentes ângulos para o sistema
simples e ainda a situação em que a zona de fundo inclinado apresenta duas sub-regiões
com inclinações distintas (θ1 ≠ θ 2 ) .

20.0 m

S1

Fluid
Fluido
cc==1500
1500m/s
m/s

y
30.0 m

S2
θ1

1.0 m

100.0 m

Linha of
de
Line
receptores
receivers

θ2

x

Figura 6.2: Configuração de um sistema próximo da linha costeira.
Em todos os casos apresentados, as interfaces verticais entre sub-regiões foram
modeladas utilizando um número de pontos de colocação que foi definido de acordo
com a frequência de excitação da fonte harmônica. Uma relação ( R = 5 ) entre o
comprimento de onda acústica incidente e a distância entre pontos de colocação foi
adotada. A distância D entre as fontes virtuais e a interface foi ajustada para um valor de
5 vezes a distância entre pontos de colocação. O número mínimo de pontos de
colocação utilizados em cada interface foi de 10.

6.3.1 Análise dos fenômenos de propagação no sistema
Para os casos apresentados nesta subseção, a geometria da Figura 6.2 foi parametrizada
considerando uma cunha com ângulos dos vértices de θ1 = θ 2 = 20° e um canal plano
com uma profundidade de 20.00m . As respostas foram calculadas para fontes lineares
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localizadas perto da superfície livre do canal em duas posições distintas: (a) em
y = 19.50m , a 100.00m da transição entre a região do canal e a região da cunha (ver

Fonte S1 na Figura 6.2) e (b) em y = 19.50m , a 30.00m da transição entre as subregiões inclinadas (ver Fonte S2 na Figura 6.2). Em todos os casos que serão aqui
apresentados, as respostas fornecidas pelo canal com profundidade constante serão
sempre exibidas e utilizadas como referência para a interpretação dos resultados.
6.3.1.1 Respostas no domínio do tempo
Para a obtenção de respostas no domínio do tempo, os cálculos foram realizados na
mesma gama de frequências. Os sinais no domínio do tempo foram calculados por meio
de uma transformada inversa de Fourier, utilizando o método descrito anteriormente.
O campo de pressão foi calculado sobre um conjunto de receptores, igualmente
espaçados Δx = 0.5m e Δy = 0.5m . Uma sequência de “snapshots” que reproduzem a
propagação do campo de ondas acústicas no interior da região costeira em diferentes
instantes de tempo é apresentada para ilustrar o padrão da propagação de ondas
acústicas no mar.
A Figura 6.3 mostra os sinais no tempo quando a Fonte S1 está emitindo um
pulso de Ricker com uma frequência característica de 400 Hz. A coluna da esquerda
mostra “snapshots” referentes à distribuição de pressão sonora num canal com fundo
rígido e de superfície livre (sem a cunha), e a coluna da direita mostra os gráficos com a
presença da região próxima a linha costeira. A Figura 6.3a mostra um “snapshot” para o
tempo t = 73.24ms , onde a onda incidente (P1) pode ser vista, seguida por ondas que
são refletidas consecutivamente no fundo rígido e na superfície livre do canal (P2,...,
P6). Na presença da cunha, quando a onda incidente atinge o início da transição entre a
região do canal e a região da cunha uma difração é gerada (P7). No tempo t = 85.45ms
(ver Figura 6.3b) o primeiro pulso difratado (P7) foi refletido na superfície gerando
duas frentes de onda; uma se propagou para a região da cunha e a outra em direção à
região do canal (P8 e P9, respectivamente). Nesta figura, um segundo pulso difratado
também é visível (P10). Quando o tempo atinge 122.07ms (ver Figura 6.3c), as ondas
que viajam para o vértice da cunha já atingiram esta zona e são refletidas de volta,
gerando frentes de onda que viajam para a região do canal. Nos gráficos da Figura 6.3d,
no tempo t = 183.11ms estes pulsos já estão se propagando na região do canal. Com o
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passar do tempo (ver Figura 6.3e), os pulsos refletidos nas superfícies do canal
continuam a ir em direção à cunha, gerando reflexões nas suas superfícies inferior e
superior, mas essas reflexões tendem a ter amplitudes menores. É interessante notar que,
com o passar do tempo, as frentes de onda geradas pelas reflexões múltiplas que
ocorrem no canal tornam-se progressivamente mais horizontais e paralelas a estas
superfícies. Por esta razão, quando atingem o fundo inclinado da cunha são refletidas de
volta para o canal, assim, com o passar do tempo, a energia perto da região do vértice da
cunha tende a tornar-se cada vez mais baixa, enquanto que na região do canal os pulsos
ainda têm amplitudes significativas.
A Figura 6.4 mostra as respostas no tempo quando a Fonte S2 localizada na
região da cunha está atuando. Novamente, a fonte gera um pulso de Ricker, com uma
frequência característica de 400Hz . Uma análise geral desta figura leva à conclusão de
que, quando a fonte está posicionada na região com o fundo inclinado são registrados
sinais no tempo bastante diferentes dos anteriores. Neste caso, no tempo t = 12.21ms
(ver Figura 6.4a), a onda incidente (P1) é refletida na parte inferior da cunha e, em
seguida, é refletida na superfície livre, gerando frentes de onda que viajam para a região
do canal (P2) e para o vértice da cunha (P3). Quando a onda incidente atinge a transição
entre a cunha e o canal, uma difração ocorre (P9), que é claramente visível no
“snapshot” da Figura 6.4b2. Com o avanço do tempo, em t = 36.62ms (ver Figura 6.4c),
é possível identificar uma difração gerada no fundo da transição entre as regiões (P10).
Além disso, neste momento, o campo de pressão acústica no topo da cunha já está se
propagando em direção à região do canal e sem registros de pulsos perto da cunha. No
tempo 45.17ms (ver Figura 6.4d), não há mais reflexões sendo registradas na região da
cunha. Além disso, a primeira difração (P9) que foi refletida na superfície livre e gerou
uma frente de onda (P11) se propaga em direção a região da cunha. No tempo 61.04ms
(ver Figura 6.4e2) várias frentes de onda, geradas por reflexões sobre a cunha e pelo
efeito de difração na transição entre as duas regiões, são propagadas na direção do
canal. Na região da cunha, amplitudes muito baixas são registradas e o sinal diminuiu
significativamente após a sequência inicial de reflexões. Em tempos posteriores, apenas
pulsos de baixa energia geradas pelo efeito de difração entre as regiões identificados
anteriormente são visíveis.
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Região com o fundo rígido e a superfície livre
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Figura 6.3: Respostas no domínio do tempo quando a Fonte S1 excita o canal e a região
da cunha, com um ângulo do vértice da cunha de θ = 20° , nos instantes: a) t = 73.24ms
, b) t = 85.45ms , c) t = 122.07ms , d) t = 183.11ms e e) t = 219.73ms .
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Região com o fundo rígido e a superfície livre

Região próxima a linha da costa
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Figura 6.4: Respostas no domínio do tempo quando a Fonte S2 excita o canal e a região
da cunha, com um ângulo do vértice da cunha de θ = 20° , nos instantes: a) t = 12.21ms ,
b) t = 30.52ms , c) t = 36.62ms , d) t = 45.17ms e e) t = 61.04ms .
6.3.1.2 Respostas no domínio da frequência
Para descrever melhor o padrão de propagação de ondas acústicas geradas nessas
regiões, o campo de pressão acústica foi calculado para algumas frequências
específicas. Um conjunto de frequências foi escolhido para calcular o campo de pressão:
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pagação de ondas
75Hz , 100Hz e 200Hz , o que corresponde a 2, 3 e 5 modos de prop
acústicas dentro do canal co
om profundidade de h = 20.00m .
Região com o fundo rígido e a superfície livre
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Figura 6.5: Respostas no domínio
d
da frequência na região do canal e próxima a linha
costeira, com um ângulo do
o vértice da cunha de θ = 20° quando a fontee está na posição
S1: a) f = 75Hz , b) f = 1000Hz e c) f = 200Hz .
A Figura 6.5 mostraa as respostas no domínio de frequência quanndo a fonte S1 é
excitada. A coluna da esqu
uerda mostra os “snapshots” para um canall e na coluna da
direita mostra as respostas quando a região próxima a linha costeira tem
m um ângulo do
vértice da cunha de θ = 20° .
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A análise dos gráficos da coluna à esquerda revela um campo de pressão
diferente, com a contribuição de modos de propagação do canal de ordem superior para
frequências mais altas, tendo características mais complexas. Nota-se que a pressão é
nula como sempre no topo devido à condição de contorno imposta sobre a superfície
livre do mar. Com relação a região da cunha, a distribuição de pressão é diferente,
embora um padrão bem definido semelhante ao descrito para o canal possa ainda ser
identificado na parte horizontal do sistema, mas com amplitudes aumentadas.
100 Hz

200 Hz

X 10
(Pa)

a)

-2

X 10
(Pa)

-2

b)

Figura 6.6: Respostas no domínio da frequência na região próxima a linha costeira, com
um ângulo do vértice da cunha de θ = 20° quando a fonte está na posição S2: b)
f = 100Hz , b) f = 200Hz .
Este aumento é devido às reflexões que ocorrem na região da cunha, que geram
um campo refletido na direção do canal. Curiosamente, o padrão tende a desaparecer
perto do vértice da região da cunha e as amplitudes da resposta registradas por
receptores localizados perto do vértice são menores. Este comportamento pode ser
atribuído ao corte dos modos de propagação em zonas próximas ao vértice da cunha.
As respostas calculadas quando a fonte S2 é excitada, são mostradas na Figura
6.6, para as frequências de excitação de 100Hz e 200Hz . A análise desta figura mostra
que a distribuição de pressão dentro da região da cunha é novamente bastante diferente
da descrita para o canal (exibida nas Figura 6.5b1 e Figura 6.5c1). Neste caso, os modos
propagantes de ordem superior não são significativamente excitados quando a Fonte S2
está atuando, devido à presença de um fundo inclinado abaixo da fonte.
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6.3.2 Estudo da propagação de ondas para diferentes ângulos da
cunha
Para melhor compreender o campo de ondas gerado na presença de regiões próximas da
linha costeira, a influência dos vértices da cunha será agora analisada. Para isso, a
presente subseção é dividida em duas partes: na primeira, os sinais no tempo são
apresentados e analisados para uma linha de receptores localizados a 1.0m abaixo da
superfície livre do mar, e para as duas posições de fonte (ver Figura 6.2); na segunda
parte, o TL (Transmission Loss) será calculado com os mesmos receptores, para
frequências diferentes, sendo também os resultados comparados com os obtidos usando
um modelo de modos normais acoplados. A geometria proposta é a que foi
anteriormente apresentada na Figura 6.2. Quatro situações são avaliadas: θ1 = θ 2 = 20°
(comprimento da cunha de 55.0m); θ1 = θ 2 = 10° (comprimento da cunha de 113.0m);

θ1 = θ 2 = 5°

(comprimento da cunha de 226.0m);

θ1 = 11.3°

e

θ 2 = 3.25°

(comprimentos da cunha de 50.0m para a primeira parte e de 176.0m para a segunda).
Em todos os casos, a profundidade do canal foi de 20.0m.
6.3.2.1 Respostas no domínio do tempo em uma linha de receptores
A influência dos ângulos da cunha sobre o campo de pressão foi avaliada através da
realização de testes utilizando as geometrias acima descritas para o domínio de
propagação. Em todos os casos, os sinais no tempo foram calculados em uma linha de
receptores, assumindo que a fonte é gerada por um pulso de Ricker, com uma
frequência característica de f k = 200Hz .
A Figura 6.7 exibe as respostas para a fonte posicionada em S1. A coluna da
esquerda mostra as respostas do modelo de referência para uma região com fundo rígido
horizontal e superfície livre. A coluna da direita apresenta uma região próxima à linha
costeira com ângulos de θ1 = θ 2 = 20° (Figura 6.7a2), θ1 = θ 2 = 10° (Figura 6.7b2),

θ1 = θ 2 = 5° (Figura 6.7c2) e θ1 = 11.3° e θ 2 = 3.25° (Figura 6.7c3). Nestes gráficos
uma linha tracejada foi incluída para marcar a transição entre as diferentes regiões.
A partir da análise da Figura 6.7a2 é possível identificar claramente a presença
das características de propagação das ondas anteriormente descritas. Na região do canal,
os receptores registram as ondas refletidas nas superfícies do canal, que se propagam
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em direção ao vértice da cunha. Enquanto o tempo progride, os pulsos adicionais podem
ser vistos. Alguns correspondem à difração das ondas na transição entre o fundo
horizontal e o fundo inclinado que são capturados nos receptores localizados em ambas
as regiões (Pd), e os outros são causados pelas reflexões na parte inferior inclinada da
cunha que geram frentes de onda que viajam de volta para a região do canal (Pa).
Curiosamente, com o avanço do tempo, as reflexões sobre a região da cunha tendem a
ter amplitudes cada vez menores, criando uma zona de sombra que faz com que seja
possível identificar claramente a transição entre as regiões.
As Figuras 6.7b2 e 6.7c2, que representam as regiões da cunha com ângulos de

θ1 = θ 2 = 10° e θ1 = θ 2 = 5° , mostram uma análise de propagação de ondas acústicas
semelhante à descrita acima. Agora as ondas chegam ao vértice em momentos
posteriores e uma zona de sombra maior é gerada, devido o aumento do comprimento
da cunha. É também possível verificar que as difrações na transição entre o canal e as
regiões da cunha se tornam menores à medida que diminui o ângulo do vértice da
cunha. Consequentemente, os pulsos correspondentes têm amplitudes menores para o
ângulo do vértice de 10º, e para um ângulo de 5º estes pulsos quase desaparecem e são
imperceptíveis nas figuras apresentadas. Nota-se também que, para este último caso,
nos receptores localizados na região do canal, as respostas tendem a se aproximar das
fornecidas pelo canal, embora sejam registrados pulsos adicionais que podem permitir
diferenciar as duas respostas. No gráfico da Figura 6.7c3, as respostas calculadas com

θ1 = 11.3° e θ 2 = 3.25° são mostradas, apresentando duas zonas de transição entre o
canal e as regiões com o fundo inclinado, que podem ser claramente identificadas. É
interessante notar que, neste caso, o decaimento de energia ocorre lentamente na região
com θ 2 = 3.25° , devido à inclinação mais moderada do fundo em relação ao fundo
horizontal. Com isso, neste caso, as reflexões múltiplas entre o fundo rígido e a
superfície livre permanecem visíveis por um longo tempo, uma vez que a energia
permanece presa nesta região. Por contraste, um decaimento rápido de energia é
observado na região com θ1 = 11.3° e apenas um número muito limitado de reflexões
permanecem visíveis.
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Região com o fundo rígido e a superfície livre

Região próxima a linha da costa

Pd

Pd
Pa

a1)

a2)

b1)

b2)

c2)

c1)

c3)

Figura 6.7: Respostas no domínio do tempo numa região costeira quando a fonte está na
posição S1 para os ângulos da cunha de: a2) θ1 = θ 2 = 20° , b2) θ1 = θ 2 = 10° , c2)

θ1 = θ 2 = 5° e c3) θ1 = 11.3° e θ 2 = 3.25° .
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Região com o fundo rígido e a superfície livre

Região próxima a linha da costa

a1)

a2)

b1)

b2)

c2)

c1)

c3)

Figura 6.8: Respostas no domínio do tempo numa região costeira quando a fonte está na
posição S2 para os ângulos da cunha de: a2) θ1 = θ 2 = 20° , b2) θ1 = θ 2 = 10° , c2)

θ1 = θ 2 = 5° e c3) θ1 = 11.3° e θ 2 = 3.25° .
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A Figura 6.8 mostra as respostas no tempo para a posição da fonte S2. Por
análise destas respostas torna-se possível identificar os pulsos anteriormente descritos
para esta posição de fonte (ver a análise da Figura 6.4).
Também é possível observar que, quando o ângulo da cunha diminui, as
respostas na região da cunha tendem a se aproximar das respostas fornecidas pelo canal.
No entanto, um pequeno número de reflexões que ocorrem na parte do fundo e da
superfície livre dá origem a um padrão que desaparece após um intervalo de tempo
limitado, em contraste com a resposta calculada para o canal, em que essas reflexões
múltiplas tendem a gerar um campo estacionário.
Para o caso em que θ1 = 11.3° e θ 2 = 3.25° (Figura 6.8c3), embora a resposta
seja registrada por um longo tempo, com uma perda de energia mais rápida do que para
a configuração do canal (Figura 6.8c1). Mais uma vez, dentro da região mais próxima
do vértice da cunha, a resposta desaparece após um pequeno número de reflexões,
devido à maior inclinação do fundo.
6.3.2.2 Cálculo da Transmission Loss - TL
Nesta segunda subseção, o cálculo do TL (Transmission Loss) para uma série de
receptores localizados perto da superfície livre é apresentado e utilizado para avaliar a
influência de diferentes configurações do fundo do mar. É importante notar que, em
medições de campo, a resposta destas configurações é geralmente caracterizada por
meio de hidrofones localizados perto da superfície livre, e as medições do TL são de
uso prático para esta finalidade, revelando características particulares que contribuem
para a identificação de configurações específicas no fundo do mar. Nesta subseção, dois
tipos de configurações serão avaliados, o que corresponde a um canal conectado a uma
região próxima a linha da costa, e para uma geometria mais complexa que consiste em
três sub-regiões. Adicionalmente, os resultados são comparados com modelos baseados
nos modos normais acoplados e desacoplados para ilustrar a importância dos efeitos de
propagação de ondas acústicas que ocorrem em tais configurações.
Na prática, em problemas que envolvem o estudo de propagação de ondas

(

)

acústicas em águas pouco profundas é comum cálcular o TL ( TL= − Log p 2 p02 ,
sendo p0 o campo incidente gerado pela fonte a uma distância de 1.0m), para
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quantificar a resposta deste tipo de problema. Assim, torna-se importante avaliar a
influência dos ângulos da cunha usando o TL. A Figura 6.9 mostra o TL ao longo da
mesma linha de receptores (ver Figura 6.2) para as quatro configurações descritas
anteriormente, quando a fonte de excitação esta posicionada em S1. Nestes gráficos a
curva tracejada refere-se à análise do canal como uma solução de referência, enquanto
que a curva contínua refere-se à configuração de um canal conectado a região próxima a
linha da costa. Uma linha tracejada vertical também foi incluída para marcar a transição
entre a região do canal e a região da cunha. O TL é calculado para três frequências
diferentes, de modo que a resposta corresponde a 2 (75Hz) , 3 (100Hz) e 5 (200Hz)
modos de propagação do canal plano.
Para todas as frequências, as respostas do TL considerando as regiões da cunha
conectadas a região do canal apresentam diferenças significativas em relação às
respostas do TL considerando apenas o canal. No entanto, as curvas do TL no canal
exibem apenas ligeiras oscilações ao longo dos receptores, enquanto que quando as duas
sub-regiões são consideradas as curvas têm uma sequência de picos, que revelam a
presença de uma interferência pronunciada da propagação das ondas que regressam
após serem refletidas na região da cunha, e da difração que ocorre na transição entre o
canal e a cunha. Este comportamento pode ser observado para todos os ângulos do
vértice da cunha e para as três frequências analisadas. Além disso, os valores mais
elevados do TL são registrados nos receptores localizados nas regiões com fundo
inclinado, para as frequências mais baixas ( 75Hz e 100Hz ), enquanto que para a
frequência mais alta (200Hz) , os valores do TL tendem a ser mais próximos das
respostas calculadas para o canal. Com isso, os gráficos do TL são mais complexos para
serem analisados quando a frequência mais alta é considerada, devido à interferência
entre as reflexões que ocorrem dentro desta geometria. Deve-se ter em mente que as
frequências mais baixas geram menos modos propagantes com amplitudes superiores,
enquanto que as frequências mais elevadas permitem um maior número de modos
propagantes.
Comparando as respostas calculadas para diferentes ângulos é interessante notar
que o registro do TL próximo ao vértice da cunha considerando ângulos menores tende
a ser mais elevado. Isto ocorre provavelmente porque a energia é refletida de volta para
o canal devido à presença do fundo inclinado e assim decai progressivamente à medida
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que a onda viaja para os receptores mais afastados da fonte. No entanto, é interessante
notar que este efeito é progressivo e lento. Na Figura 6.9d3, quando o TL é calculado
para θ1 = 11.3° e θ 2 = 3.25° , uma caracteristica diferente é observada, devido à
existência de duas regiões com inclinações diferentes do fundo. Na primeira região,
com um ângulo de 3.25 ° , o TL aumenta lentamente e quando ele atinge a zona de
transição o seu valor é menor do que o registrado para um ângulo da cunha de 5 °
(Figura 6.9c3). Após a transição da segunda região, o aumento do TL é exponencial à
medida que os receptores próximos ao vértice da cunha são considerados.
Uma observação cuidadosa dos resultados também revela informações úteis
sobre as características da propagação de ondas acústicas dentro do canal conectado à
cunha para diferentes ângulos. Pode ser observado que os picos de interferência
aparecem agrupados e que os valores do TL aumentam à medida que se aproxima do
vértice da cunha. Este aumento deve-se ao corte dos modos propagantes e pode ainda
ser observado que em alguns receptores, o TL aumenta exponencialmente, indicando
que não existem modos de propagação.
Quando a fonte está localizada na posição S2, o comportamento das curvas do
TL (ver Figura 6.10) apresenta algumas diferenças em relação ao caso anterior. No
entanto, para os receptores colocados nas regiões inclinadas, entre a fonte e o vértice da
cunha, o TL exibe um conjunto de picos relacionados com a interação entre as reflexões
das ondas, enquanto que nos receptores restantes (no lado esquerdo da fonte) as curvas
geradas pelo TL são mais suaves, denotando uma caracteristica distinta de propagação
de ondas da região do canal. Além disso, o TL tende a aumentar para as frequências
mais baixas para os receptores colocados entre a fonte e o vértice da cunha, devido ao
corte dos modos propagantes mais elevados. Curiosamente, para a posição da Fonte S1,
este efeito de corte pode ser identificado nas respostas calculadas com um aumento
progressivo do TL em direção ao vértice da cunha.
Também pode ser observado que, para as geometrias mais acentuadas (ver
Figura 6.10a), a variação do TL próximo ao vértice ocorre de forma abrupta e a uma
distância curta da fonte o TL começa a aumentar de forma exponencial.
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Figura 6.9: Cálculo do TL em regiões próximas da linha costeira para as frequências
f = 75Hz , f = 100Hz e f = 200Hz , quando a fonte está posicionada em S1, para os
ângulos da cunha de: a) θ1 = θ 2 = 20° , b) θ1 = θ 2 = 10° , c) θ1 = θ 2 = 5° , d) θ1 = 11.3° e

θ 2 = 3.25° .
Finalmente, é importante comparar os resultados calculados usando o método
proposto com os obtidos através de um código bem estabelecido na literatura. As
características do domínio de propagação sugerem que a abordagem baseada no cálculo
de modos normais pode ser adequada (usando o código COUPLE), que permite a
simulação de sistemas genéricos usando os modos normais acoplados e representando
tanto a propagação da onda completa (incluindo o efeito do “backscattering”) ou a
propagação da onda apenas em uma direção. A Figura 6.11 ilustra as respostas do TL
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calculadas usando o código COUPLE (gráficos do lado esquerdo incluem efeitos de
“backscattering” e os gráficos do lado direito não consideram os efeitos de
“backscattering”) e usando o modelo proposto, para θ1 = 11.3° e θ 2 = 3.25° , na linha de
receptores mostrada na Figura 6.2.
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Figura 6.10: Cálculo do TL em regiões próximas da linha costeira para as frequências
f = 75Hz , f = 100Hz e f = 200Hz , quando a fonte está posicionada em S2, para os
ângulos da cunha de: a) θ1 = θ 2 = 20° , b) θ1 = θ 2 = 10° , c) θ1 = θ 2 = 5° , d) θ1 = 11.3° e

θ 2 = 3.25° .

Frequências de excitação para 100 Hz e 200 Hz foram analisadas para uma fonte
posicionada em S1. Para o cálculo usando o COUPLE, e para assegurar resultados
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convergentes e precisos, foram tomados certos cuidados especiais com a definição dos
parâmetros de entrada: em primeiro lugar, para assegurar que o fundo exibe um
comportamento rígido, velocidades de propagação e densidade muito elevada foram
atribuídas a este meio ( 5 × 106 m s e 105 g cm 3 ); no segundo, a espessura total do
fundo rígido foi aumentada até que os resultados convergissem, indicando que o limite
inferior deixaria de influenciar nos resultados (uma espessura total de 200m foi usada);
no terceiro, uma vez que o COUPLE define o fundo inclinado como uma série de
segmentos, um grande número de segmentos foi utilizado para definir o fundo da
geometria; e, finalmente, o número de modos utilizados no cálculo foi aumentado
progressivamente até que a convergência da resposta fosse obtida (que ocorreu com 100
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Figura 6.11: Comparação dos resultados do TL usando o MFS e o COUPLE para uma
região costeira com os ângulos θ1 = 11.3° e θ 2 = 3.25° para as frequências de: a)
f = 100Hz e b) f = 200Hz .
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Os gráficos das Figuras 6.11a1 e 6.11b1 mostram que as soluções calculadas
com o COUPLE, considerando a propagação bidirecional das ondas, correspondem às
calculadas utilizando a técnica proposta MFS, para ambas as frequências. É interessante
notar que o COUPLE leva cerca de 10 vezes a mais do tempo computacional que a
solução do MFS, o que significa que o modelo proposto pode ser muito eficiente para
resolver este tipo de problema.
Nas Figuras 6.11a2 e 6.11b2, a solução MFS foi comparada com a solução dos
modos acoplados calculado usando o mesmo software (COUPLE), mas considerando
propagação unidirecional. As respostas são muito diferentes, pois o efeito de
“backscattering” não foi considerado. No entanto, é interessante notar que a resposta do
COUPLE segue a mesma tendência da resposta do MFS, mas que não apresenta os
picos pronunciados gerados pelas reflexões que ocorrem dentro do modelo proposto,
gerando um TL com curvas mais suaves.

6.4 Análise de um canal contendo uma elevação súbita no seu
fundo
Para terminar o presente capítulo, apresenta-se um outro problema de referência
frequentemente abordado em acústica submarina, já estudado no capítulo 5 e que trata
de uma elevação súbita do fundo marinho. Aqui, será analisado, recorrendo ao Modelo
2 (BEM) definido anteriormente, cuja geometria se encontra representada na Figura
6.12, com a profundidade maior medindo 20.0m e considerando dois valores para a
menor (5.0m e 10.0m). As respostas foram calculadas para uma linha de receptores
localizados a 1.0m abaixo da superfície livre do mar, com uma fonte de pressão linear
colocada em (0.0m; 19.5m). A posição geométrica da elevação súbita foi fixada a
30.0 m da origem e o meio acústico é considerado a água permitindo uma velocidade

de propagação igual à 1500.0 m s .
A interface fictícia inclinada usada para realizar a ligação entre as duas seções
com profundidades diferentes foi modelada utilizando um número de elementos de
contorno, que foi definido de acordo com a frequência de excitação da fonte linear
harmônica. Uma relação de 10 foi adotada entre o comprimento de onda incidente e o
tamanho do elemento de contorno.
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Linha de receptores
(Profundidade de 1.0 m)
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(0.0 m,19.5 m)

x

Fundo
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Figura 6.12: Geometria do exemplo numérico.
Assim, torna-se importante avaliar a influência das duas diferentes alturas da
elevação súbita usando o TL. A Figura 6.13 mostra o TL calculado ao longo da linha de
receptores mencionada, conforme Figura 6.12.
Nestes gráficos a curva tracejada refere-se à análise do canal como uma solução
de referência, enquanto que a curva contínua refere-se à configuração de um canal
contendo uma elevação súbita no fundo do oceano. Uma linha tracejada vertical
também foi incluída para marcar a ínicio da elevação súbita. O TL foi calculado para
quatro frequências diferentes, de modo que a resposta corresponde a 1 (50Hz) , 3

(100Hz) , 5 (250Hz) e 13 (500Hz) modos de propagação do canal com 20.0m de
profundidade.
Para todas as frequências, as respostas do TL considerando uma configuração de
um canal contendo uma elevação súbita com diferentes alturas no fundo do mar
apresentam diferenças significativas em relação às respostas do TL considerando
somente a configuração do canal.
No entanto, pode-se observar que as curvas do TL neste canal exibem apenas
ligeiras oscilações ao longo dos receptores para as frequências de 50Hz e 100Hz ,
enquanto que para as frequências de 250Hz e 500Hz as curvas apresentam uma
sequência de picos, que corresponde a um número maior de modos propagantes dentro
do canal, principalmente para a frequência de 500Hz . Entretanto, quando se considera
o canal contendo uma elevação súbita no fundo do oceano com diferentes alturas,
ocorre uma interferência pronunciada principalmente entre a fonte e o degrau referente
às ondas que são refletidas nessa elevação súbita contido no fundo do mar para as
frequências mais elavadas (250Hz e 500Hz) . Por isso, os valores registrados para o
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TL tendem a ser mais próximos das respostas calculadas para a configuração do canal
(ver Figura 6.13c e Figura 6.13d).
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Figura 6.13: Cálculo do TL em uma configuração de um canal contendo um degrau no
fundo do oceano para as frequências: a) f = 50Hz , b) f = 100Hz , c) f = 250Hz e d)
f = 500Hz .
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Por esse motivo, os gráficos do TL são mais complicados de serem analisados
quando às frequências mais elevadas são consideradas, devido à interferência entre as
reflexões que ocorrem dentro desta geometria. É importante ter em mente que as
frequências mais baixas geram menos modos propagantes com amplitudes superiores,
enquanto que as frequências mais elevadas permitem um número maior de modos
propagantes.
Já para as frequências mais baixas ( 50Hz e 100Hz ), os receptores mais
afastados da fonte apresentam um registro do TL constante, indicando que há poucos
modos se propagando (ver Figura 6.13a1, Figura 6.13b1 e Figura 6.13b2), enquanto que
na Figura 6.13a2 apresenta uma característica diferente, que consiste no aumento
exponencial do TL à medida que a onda viaja para os receptores mais afastados da
fonte. Este comportamento indica que não existem modos propagantes, ocorrendo
apenas ondas evanescentes, caracterizadas por um decaimento progressivo e acentuado
da energia dentro desta parte do canal devido à sua profundidade ser menor.
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Capítulo 7

7 Análise dos métodos em problemas
tridimensionais
7.1 Introdução
Neste capítulo, são analisados os métodos dos elementos de contorno e das soluções
fundamentais, formulados no domínio da frequência, para a avaliação do campo sonoro
em espaços tridimensionais fechados. Consideram-se, nos problemas analisados,
condições de Neumann, simulando superfícies planas perfeitamente rígidas, e de Robin,
para simular superfícies com materiais absorventes.
Em conjunto com os métodos numéricos analisados são utilizadas funções de
Green obtidas através do método das fontes imagem: a primeira é definida por três
superfícies planas perfeitamente rígidas, sendo dois planos ortogonais e um plano
horizontal (ver item 4.3.1), a segunda é definida por cinco superfícies planas
perfeitamente rígidas, sendo cinco planos ortogonais e um plano horizontal (ver item
4.3.2) e a terceira é definida por seis superfícies planas perfeitamente rígidas (ver item
4.3.3) utilizada como uma solução analítica para a validação dos modelos numéricos.
O presente capítulo tem como principal objetivo a verificação do
comportamento do método das soluções fundamentais e a sua comparação com o
método dos elementos de contorno, considerando diferentes configurações das fontes
virtuais e dos pontos de colocação localizados ao longo das superfícies do problema
acústico e diferentes estratégias de resolução do sistema de equações, para a avaliação
do campo sonoro em espaços tridimensionais fechados. Os resultados obtidos através do
MFS serão comparados com resultados do BEM e de soluções analíticas.
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7.2 Formulações numéricas dos modelos BEM e MFS
Como já foi visto no Capítulo 3, de acordo com a segunda identidade de Green, a
equação de Helmholtz em termos de pressão acústica pode ser transformada na seguinte
equação integral de contorno:
nf
∂G(ξ, x)
P(x)d Γ + ∑ Ql G(ξ, ξlf )
∂n
l =1
S

C (ξ) P(ξ) = −iρω ∫ G(ξ, x)vn (x)d Γ − ∫
S

(7.1)

onde S = Sυ ∪ S z é a superfície discretizada, P (x) e vn ( x) representam a pressão
acústica e a componente normal da velocidade, respectivamente.
A fim de resolver a equação de Helmholtz, o Método dos Elementos de
Contorno pode ser utilizado, exigindo a discretização de todas as superfícies caso se
usem soluções fundamentais para campo infinito. No entanto, aqui, o problema de
propagação de ondas acústicas descrito anteriormente usando o BEM será resolvido
utilizando funções de Green diferentes que satisfazem as condições de contorno
específicas que permitam a redução das superfícies discretizadas. Dois modelos BEM
são então definidos: o primeiro faz uso de uma função de Green válida para um espaço
definido por três planos ortogonais, sendo necessária apenas a discretização das outras
três superfícies (BEM - Modelo 1, como mostrado na Figura 4.18a); o segundo modelo
(BEM - Modelo 2, mostrado na Figura 4.18b) faz uso de uma função de Green válida
para um espaço definido por cinco planos ortogonais, e, consequentemente, apenas uma
superfície será discretizada. Esses modelos estão reapresentados aqui nas Figuras 7.1a e
7.1b e detalhes sobre essas funções foram apresentados no Capítulo 4.
Uma vez que as funções de Green apropriadas são utilizadas, introduzindo as
condições de Neumann ( vn ( x ) = 0 em Sυ ) e de Robin ( P(x) = Z (x)vn (x) em S z ) na
equação (7.1) e assumindo NE elementos constantes com geometria linear nas
superfícies discretizadas, as equações em termos de coordenadas intrínsecas η , podem
ser obtidas:
NE 1 1

nf
∂G (ξ i , x)
+
P
x
J
d
η
d
η
Ql G (ξ i , ξ lf ); i = 1,… , NN
(
)
∑
j
1
2
∫
n
∂
j =1 −1 −1
l =1

C (ξ i ) P (ξ i ) = − ∑ ∫
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(7.2)

NE 1 1

C (ξ i ) P (ξ i ) = −iρω ∑ ∫ ∫ G (ξ i , x) Pj (x) Z (x) J dη1dη2 −
j =1 −1 −1

NE 1 1

nf
∂G (ξ i , x)
−∑ ∫ ∫
Pj (x) J dη1dη2 + ∑ Ql G (ξ i , ξ lf ); i = 1,… , NN
∂n
j =1 −1 −1
l =1

(7.3)

onde Pj ( x ) é a pressão acústica desconhecida na superfície, Z (x) é a impedância da
superfície discretizada, a qual é assumido como sendo um valor conhecido, e J é o
Jacobiano.
A equação (7.2) é aplicada, se as superfícies discretizadas são perfeitamente
rígidas, enquanto que a equação (7.3) é empregada, se for considerado absorção das
superfícies discretizadas. Em ambos os casos obtém-se um sistema de equações
NE × NE , e depois de resolver este sistema, torna-se possível obter a pressão acústica

em qualquer ponto do domínio através da equação integral de contorno.
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Figura 7.1: Geometria dos modelos BEM: a) Modelo 1 e b) Modelo 2.
No caso do Método de Soluções Fundamentais, a resposta no domínio da
frequência dentro de um espaço tridimensional fechado pode ser calculada através da
combinação linear das funções de Green geradas por um conjunto de fontes virtuais
NFV, com amplitude A n (com n = 1, … , NFV ), colocadas fora do domínio de interesse
para evitar singularidades. Assim, o campo de pressão no interior do espaço fechado é
dado por:
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P ( x) =

nf

NFV

∑ A G(ξ , x) + ∑ Q G(ξ
n =1

n

n

l =1

l

f
l

, x)

(7.4)

onde os coeficientes A n são as amplitudes desconhecidas que são calculadas a partir
das condições de contorno adequadas para um conjunto de pontos de colocação
localizados ao longo das superfícies virtuais S = Sυ ∪ S z , G (ξ n , x ) é a função de
Green no ponto x para a fonte virtual ξ n e G (ξ lf , x ) é o campo incidente gerado pela
fonte real localizada na posição ξ lf . Neste trabalho é considerado igual o número de
pontos de colocação e o de fontes virtuais, o que permite obter um sistema de equações
NFV × NFV . Este sistema é construído através dos valores prescritos em cada ponto de

colocação x, pelas condições de Neumann e de Robin. Ao aplicar esse procedimento
obtém-se:
NFV

∑ An
n =1

NFV

nf

n =1

l =1

nf
∂G (ξ n , x)
∂G (ξ lf , x)
= −∑ Ql
∂n
∂n
l =1

∑ AnG(ξn , x) + ∑ Ql G(ξlf , x) =

∂G(ξ n , x) nf
∂G(ξ lf , x) 
iZ (x)  NFV
+
A
Q
∑
∑

l
ρω  n=1 n ∂n
∂n
l =1


(7.5)

(7.6)

A equação (7.5) é aplicada, se as superfícies forem consideradas perfeitamente
rígidas, enquanto que a equação (7.6) é aplicada, se for considerado absorção das
superfícies virtuais. Depois de resolver o sistema de equações, é possível obter a pressão
acústica em qualquer ponto do domínio aplicando a equação (7.4).
Aqui, novamente, dois modelos foram desenvolvidos: no primeiro modelo (MFS
- Modelo 1) apenas três superfícies virtuais precisam ser definidas, enquanto no
segundo modelo apenas uma superfície virtual precisa ser definida (MFS - Modelo 2),
conforme reapresentados aqui na Figura 7.2.
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Figura 7.2: Geometria dos modelos MFS: a) Modelo 1 e b) Modelo 2.

7.3 Verificação prévia dos modelos BEM e MFS
A fim de verificar os modelos propostos BEM e MFS, considere-se um espaço fechado,
com dimensões de Lx = 1.3m , L y = 1.4m e Lz = 1.5m , preenchido por um meio
acústico com uma massa específica de 1.22 kg m 3 e uma velocidade de propagação do
som de 340m s . Considere-se também que todas as superfícies deste espaço são rígidas,
com a componente normal da velocidade das partículas nula e dentro deste espaço uma
fonte pontual localizada em (0.9m,1.0m,0.5m) , oscilando com uma frequência angular

ω = 2π f .
Para a configuração mencionada, torna-se possível estabelecer uma solução
analítica sob a forma de uma série infinita de fontes imagem, reproduzindo as reflexões
para as paredes do espaço fechado. Uma descrição mais detalhada da presente solução
pode ser encontrada em ANTÓNIO et al. (2008). É importante notar que, em teoria, o
número de fontes necessárias para reproduzir o campo sonoro num espaço fechado
tende a ser muito elevado, sendo a convergência da série muito lenta para a solução
correta. No entanto, a convergência da série é melhorada se um sistema amortecido for
considerado, fazendo uso de frequências angulares complexas da forma ωc = ω − iηΔω ,
onde η é um coeficiente de amortecimento e Δω = 2πΔf , com Δf sendo o incremento
de frequência. Com o objetivo de verificar o método proposto, este incremento de
frequência e o fator de amortecimento foram fixados em 4Hz e η = 0.7 ,
respectivamente. Estes valores permitem que as fontes imagem a considerar sejam
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apenas as que se encontram a uma distância máxima de (1 4Hz) × (340m s) = 85m do
domínio analisado, uma vez que as fontes colocadas mais distantes são muito atenuadas
e não têm uma influência significativa no resultado.
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Figura 7.3: A resposta da pressão obtida com a solução analítica e: a) BEM - Modelo 1
e BEM - Modelo 2; b) MFS - Modelo 1 e MFS - Modelo 2.
A mesma configuração foi modelada utilizando os modelos tridimensionais
BEM e MFS conforme descritos anteriormente. O número de elementos de contorno foi
obtido através de uma relação (R) entre o comprimento de onda incidente e o tamanho
do elemento de contorno, que foi previamente fixada. Para o MFS uma relação
semelhante entre o comprimento de onda incidente e da distância entre os pontos de
colocação foi adotada. Além disso, para o MFS, um segundo parâmetro, denominado
por D, foi definido como sendo a relação entre a distância das fontes virtuais com a
superfície e a distância entre pontos de colocação.
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A Figura 7.3a ilustra a pressão calculada para um receptor localizado em

(0.4m,0.4m,0.5m) , para as frequências entre 100Hz e 300Hz , usando a solução
analítica, BEM - Modelo 1 assumindo uma relação R=15 e BEM - Modelo 2 com uma
relação R=5 . Nestes gráficos, os resultados numéricos comparados com os resultados
analíticos foram excelentes. A Figura 7.3b mostra as respostas para a mesma situação
obtidas usando o MFS - Modelo 1 (com R=12 e D=5 ) e MFS - Modelo 2 (com R=2
e D=1.5 ) com os resultados analíticos. Análises destes gráficos confirmam os
excelentes resultados obtidos. Estas respostas permitem concluir também que quando se
utiliza a abordagem em que as três superfícies precisam ser discretizadas (BEM Modelo 1 e MFS - Modelo 1) mais elementos de contorno (BEM) e pontos de colocação
(MFS) precisam ser consideradas, para obter uma resposta precisa. Além disso, quando
se utiliza o modelo MFS uma relação menor R (em relação aos modelos BEM), pode
ser considerada.
A fim de analisar o desempenho dos modelos em relação ao esforço
computacional, o tempo de cálculo fornecido pelos modelos foi obtido para uma
frequência de 100Hz . As respostas foram calculadas num computador que contém um
processador AMD Turion (tm) 64 tecnologia móvel ML-34, com uma frequência de
clock igual a 1.79 GHz e 1 GB de memória RAM. Para garantir resultados comparáveis,
os tempos computacionais apresentados foram avaliados de forma a que, em todos os
casos, o erro relativo fosse da ordem de 10−3 . Seguindo esse requisito, o BEM - Modelo
1 e BEM - Modelo 2, fizeram, respectivamente, uso de 256 e 49 elementos de contorno
por superfície. Esse requisito foi obtido assumindo 64 pontos de colocação por
superfície para o MFS - Modelo 1 e 4 pontos de colocação por superfície para o MFS Modelo 2. A Tabela 7.1 mostra os resultados.
A análise desta tabela permite concluir que os modelos MFS requerem um
esforço computacional significativamente menor do que os modelos BEM para um
mesmo nível de erro; adicionalmente, deve referir-se que a formulação é também mais
simples e não necessita de esquemas de integração numérica. Ao comparar o BEM Modelo 1 com o BEM - Modelo 2 verificou-se que o tempo computacional do BEM Modelo 2 é mais demorado, mesmo quando muito menos elementos são utilizados. Na
verdade, a função de Green utilizada no BEM - Modelo 2, que é dada pela expressão
(4.27), requer um número muito elevado de termos para atingir a convergência, e
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consequentemente maiores tempos de cálculo. A mesma caracteristica pode ser
observada no MFS - Modelo 1 em relação ao MFS - Modelo 2.
Tabela 7.1: Tempo computacional para uma frequência de 100Hz .

Modelos
BEM - Modelo 1
BEM - Modelo 2
MFS - Modelo 1
MFS - Modelo 2

Número de elementos
(BEM) ou pontos de
colocação (MFS) por
superfície
256
49
64
4

Tempo computacional (s)
125.89
7123.78
0.34
5.23

Em todos os cálculos apresentados até agora, as fontes virtuais do MFS
localizaram-se a uma relação definida por D=5.0 e D=1.5 para o MFS- Modelo 1 e
MFS - Modelo 2, respectivamente. No entanto, interessa verificar qual a influência
desta distância na estabilidade do MFS. Para isso, foi avaliada a pressão acústica no
mesmo receptor (0.4m,0.4m,0.5m) , para as frequências entre 100Hz e 300Hz , usando
a solução analítica e os modelos MFS para diferentes relações (D) entre a distância das
fontes virtuais e a distância entre os pontos de colocação localizados nas superfícies.
Sendo considerada nesta análise, um número de pontos de colocação fixo definido por
R=12 para o MFS - Modelo 1, e por R=2 para o MFS - Modelo 2.

Os gráficos da Figura 7.4 apresentam as respostas para vários valores de D.
Nestes gráficos é possível observar que quando se utiliza o MFS - Modelo 1 (ver Figura
7.4a), para uma distância pequena (D=0.5) o MFS não fornece uma resposta precisa.
No entanto, quando a distância (D) aumenta, as respostas calculadas pelos modelos
MFS começam a coincidir com a solução analítica, indicando que o modelo tende a
exibir um comportamento estável para distâncias cada vez maiores, provavelmente até
um certo limite. Ao olhar as respostas calculadas pelo MFS - Modelo 2 (ver Figura
7.4b), novamente é possível observar que para uma menor relação D, o modelo não
fornece uma resposta adequada. Para relações progressivamente maiores, o MFS
apresenta bons resultados, exibindo no entanto algumas discrepâncias quando se
consideram valores de D muito elevados. De fato, para uma distância dada por D=10 , o
MFS apresenta discrepâncias em relação à solução analítica, principalmente nas
frequências mais baixas. Esta variação de comportamento com a distância das fontes
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virtuais ao contorno do modelo justificam um estudo mais aprofundado, que será
apresentado na seção seguinte.
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Figura 7.4: A resposta da pressão obtida usando a solução analítica, MFS - Modelo 1 (a)
e MFS - Modelo 2 (b) para diferentes relações D.

7.4 Precisão da resposta do MFS
De acordo com as observações da seção anterior, o MFS apresenta um elevado
potencial para a análise dos problemas acústicos 3-D (como referido, por exemplo, por
ANTÓNIO et al., 2008), mas a dependência do rigor dos resultados em relação ao
posicionamento das fontes virtuais coloca problemas de fiabilidade dos seus resultados,
pois a escolha errada dessa distância poderá produzir resultados imprecisos. Nesta
seção, uma análise mais profunda do método MFS será realizada, com base em
observações numéricas de seu comportamento para diferentes situações. Dada a maior
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generalidade de aplicação do Modelo 1 apresentado nas seções anteriores, será este o
escolhido para realizar esta análise.
Aqui, a utilização de uma distribuição não regular de pontos de colocação com
diferentes distribuições de fontes virtuais e com algoritmos alternativos para a solução
dos sistemas de equações resultantes será analisada. Como geometria de teste,
considere-se novamente o mesmo exemplo da seção anterior, que consiste em um
espaço fechado, com dimensões de Lx = 1.3m , L y = 1.4m e Lz = 1.5m , com uma massa
específica de 1.22 kg m 3 e uma velocidade de propagação do som de 340m s .
Considere-se, ainda, que todas as superfícies deste espaço sejam rígidas, com a
componente normal da velocidade das partículas nula e dentro deste espaço uma fonte
pontual localizada em (0.9m,1.0m,0.2m) , oscilando com uma frequência angular de

ω = 2π f . Dada a maior versatilidade do MFS - Modelo 1, permitindo a análise de
situações mais gerais, será este o modelo estudado na presente seção.

7.4.1 Configuração das fontes virtuais
Primeiramente, a escolha da distância entre as fontes virtuais e o contorno e da
configuração da superfície virtual ao longo da qual estas fontes são distribuídas será
analisada. O número de pontos de colocação é definido por meio de uma relação entre o
comprimento de onda incidente e a distância média entre os pontos de colocação. Este
número é novamente representado por R e pode ser interpretado como o número médio
de pontos de colocação por comprimento de onda acústica. A distância entre as fontes
virtuais e o contorno, nos resultados apresentados abaixo, será definido como D× ℓ , em
que D é um valor pré-definido, e ℓ é a distância média entre os pontos de colocação.
Em todos os resultados, o número de pontos de colocação será igual ao número de
fontes virtuais.
Duas estratégias para distribuir as fontes virtuais (ver Figura 7.5) são utilizadas
aqui:
Tipo 1 - a posição das fontes virtuais é definida através de cada ponto de colocação ao
longo da direção normal que aponta para fora do domínio, dada por uma distância D × ℓ
(Figura 7.5a);
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Tipo 2 - as fontes virtuais são distribuídas ao longo de um conjunto de superfícies
colocadas a uma certa distância da geometria do domínio de análise, dada por uma
distância D× ℓ (Figura 7.5b).
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Figura 7.5: Diferentes tipos de distribuições das fontes virtuais: a) Tipo 1 e b) Tipo 2.
Para comparar os resultados fornecidos por ambas as abordagens, considere a
pressão acústica registrada ao longo de uma malha de receptores localizada no plano

xy, em z = 0.5m , usando a resposta analítica calculada através da equação (4.28)
apresentada na Figura 7.6 para as frequências de 120Hz , 300Hz e 600Hz .
O erro relativo médio (erro relativo L2 ) que será apresentado nas figuras a
seguir é definido como:

RMSE =

1
Nt

Nt

∑
i =1

P ( xi , yi ) − Pɶ ( xi , yi )
P ( xi , yi )

2

(7.7)

onde i é o índice do ponto testado, N t é o número total de pontos testados, P( xi , yi ) e

Pɶ ( xi , yi ) denotam-se a solução exata e a solução numérica, respectivamente.
As Figuras 7.7a e 7.7b ilustram o erro relativo médio numérico sobre a malha de
receptores mencionada, calculados para as frequências de 120Hz e 300Hz e para os
valores de D que vão de 1 a 30, e para uma densidade de pontos de colocação definida
por R = 12 (contendo 108 pontos de colocação para a frequência mais baixa e 674
pontos de colocação para a frequência mais alta). Os gráficos apresentados revelam dois
comportamentos distintos do modelo, com a distribuição do Tipo 1 de fontes virtuais,
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exibindo um comportamento muito melhor para os valores de D, para ambas as
frequências, até D = 20 .
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Figura 7.6: Solução analítica para as seguintes frequências: a) 120Hz ; b) 300Hz e c)
600Hz .
De fato, erros relativos baixos, da ordem de 10−3 , foram alcançados usando esta
configuração para uma frequência de 120Hz , para D = 7 , e ainda erros menores foram
computados para a frequência de 300Hz . Estes níveis de erro são, em ambos os casos,
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pelo menos uma ordem de magnitude melhor do que os melhores resultados calculados
utilizando a distribuição do Tipo 2. Mais importante ainda, a primeira distribuição
parece exibir uma resposta mais estável em relação a D, com uma gama relativamente
larga de valores (entre 3 e 15) permitindo que erros relativos médios abaixo de 10−2
sejam obtidos. Observando-se que, na resposta para a configuração do Tipo 2, o erro
calculado para distâncias intermediárias de D apresenta valores significativos, enquanto
que um comportamento oscilatório pode ser observado para valores mais elevados de D.
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Figura 7.7: Erro relativo médio para R = 12 , assumindo duas distribuições de fontes
virtuais e diferentes valores de D: a) 120Hz (108 pontos de colocação) e b) 300Hz (674
pontos de colocação).
Surpreendentemente, apesar dos diferentes comportamentos registrados para as duas
configurações, o número de condicionamento numérico da matriz MFS (ver Figura 7.8,
calculado para 120Hz ) é muito semelhante para os dois casos, embora este número
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cresce rapidamente com o aumento da distância no Tipo 2. Observando os resultados da
Figura 7.8, parece que este parâmetro não é um indicador confiável para a qualidade da
resposta.
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Figura 7.8: Número do condicionamento da matriz MFS quando R = 12 e para uma
frequência de 120Hz .
As Figuras 7.9a e 7.9b mostram o erro relativo médio calculado para as
frequências de 300Hz e 600Hz , quando a densidade de pontos de colocação é definida
por R = 6 (utilizando 161 pontos de colocação para 300Hz e 674 pontos de colocação
para 600Hz ). Claramente, os gráficos exibem uma tendência muito semelhante ao
observado na Figura 7.7, com a distribuição do Tipo 1 revelando melhores resultados,
erros relativos médio menores e para as várias distâncias (D) os resultados exibem boa
precisão.
Os resultados das Figuras 7.7 e 7.9 permitem concluir também que para valores
maiores de D, o erro relativo médio começa a oscilar ( D > 20 ), denotando uma
instabilidade numérica, originada pelo mal-condicionamento do sistema de equações.
Deve ser mencionado que todos os resultados apresentados nas Figuras 7.7 e 7.9
revelam uma forte variação da precisão numérica, não só no que diz respeito à distância
entre as fontes virtuais e as superfícies, mas também à configuração da distribuição das
fontes virtuais.
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Figura 7.9: Erro relativo médio para R = 6 , assumindo duas distribuições de fontes
virtuais e para diferentes valores de D: a) 300Hz (161 pontos de colocação) e b) 600Hz
(674 pontos de colocação).

7.4.2 Distribuição dos pontos de colocação
Para avaliar o efeito da distribuição dos pontos de colocação, duas diferentes
distribuições foram analisadas em cada uma das superfícies do modelo. Os casos
considerados correspondem a uma distribuição regular (em que os pontos de colocação
são uniformemente distribuídos ao longo das 3 faces discretizadas do modelo) e uma
distribuição irregular, em que tende a concentrar-se os pontos de colocação mais perto
das arestas do modelo. Para este último caso, considerou-se uma distribuição dos pontos
de colocação com base nos pontos de Chebyshev, concentrando os pontos de colocação
nos cantos das superfícies. Ao longo de cada direção, a posição dos pontos pode ser
definida pela seguinte expressão:
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 jπ 
x j = 0.55 + 0.5cos 
 , j = 1...npts
 npts + 1 

(7.8)

onde npts é o número de poontos distribuídos ao longo de uma linha com
m o comprimento
unitário.
Nota-se que esta é uma estratégia heurística, que torna difíccil fornecer uma
demonstração mais formal de seus alicerces; além disso, para o caso de
d domínio mais
complexo e irregular (não
o-quadrilátero), a utilização dos pontos de Chebyshev
C
pode
tornar-se mais difícil. No entanto,
e
trabalhos anteriores que lidam com
m a aplicação de
distribuições similares, porr exemplo, aos métodos baseados em funçõess de bases radial
(ELANSARI et al., 2001)) indica que uma maior precisão nos resulttados podem ser
obtidos.
Na Figura 7.10 duas
du diferentes distribuições de pontos dee colocação são
ilustradas para uma das faces
fa
verticais do modelo, com dimensões de 1.3m × 1.5m ,
considerando uma frequênccia de 300Hz e utilizando uma relação entree o comprimento
de onda acústica e o espaaçamento dos pontos de R = 6 . Como podee ser observado,
nessa figura, a distribuiçãoo correspondente aos pontos de Chebyshev
v, com o mesmo
número de pontos ao longo
o de cada direção, estão concentrados mais perto
p
das faces e
dos vértices do modelo.
Para ambos os caso
os, o padrão de distribuição regular é usado
o para as fontes
virtuais, seguindo as geomeetrias representadas nas Figuras 7.5a e 7.5b.

b)

a)

Figura 7.10: Distribuição dos ponto de colocação em uma das facess do modelo: a)
distribuição regular e b) disstribuição de pontos de Chebyshev.
141

1.00E+00
Regular
Chebyshev

Erro relativo médio

1.00E-01

1.00E-02

1.00E-03

1.00E-04

1.00E-05
0

5

10

15

a)

20
R

25

30

35

40

1.00E+00
Regular
Chebyshev

Erro relativo médio

1.00E-01

1.00E-02

1.00E-03

1.00E-04

1.00E-05
0

2

4

6

b)

8
R

10

12

14

16

1.00E+00
Regular
Chebyshev

Erro relativo médio

1.00E-01

1.00E-02

1.00E-03

1.00E-04

1.00E-05
0

1

2

3

c)

4
R

5

6

7

8

Figura 7.11: Erro relativo médio para um valor fixo de D = 5.0 e a variação dos valores
de R para as frequências de: a) 120Hz , b) 300Hz e c) 600Hz .
Para avaliar o efeito de diferentes distribuições dos pontos de colocação, os
resultados computados para a configuração do exemplo descrito na seção anterior são
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apresentados. Embora não ilustrado, por uma questão de compacidade, resultados
semelhantes foram obtidos para o Tipo 2. Para permitir uma melhor comparação entre
os erros calculados para as duas distribuições, o erro relativo médio sobre a mesma
malha de receptores foi calculado para D = 5.0 e para um número crescente de pontos
de colocação e de fontes virtuais, concomitantemente. A Figura 7.11 apresenta o erro
relativo médio em função da relação R entre o comprimento de onda acústica e a
distância média do espaçamento dos pontos para as frequências de 120Hz (Figura
7.11a), 300Hz (Figura 7.11b) e 600Hz (Figura 7.11c). Em todos os casos, os erros
relativos médios são visivelmente menores quando a distribuição segundo Chebyshev é
comparada com a distribuição regular dos pontos de colocação. Assim, menos pontos
podem ser utilizados a fim de obter o mesmo nível de erro.
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Figura 7.12: Erro relativo médio para R = 12 , utilizando os pontos de Chebyshev, para
as duas distribuições de fontes virtuais e diferentes valores de D: a) 120Hz (108 pontos
de colocação) e b) 300Hz (674 pontos de colocação).
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Isto é de particular importância para a frequência mais elevada, uma vez que para o caso
de uma relação próxima de R = 4 (cerca de 300 pontos de colocação) pode ser usado
para obter um erro inferior a 10−3 com a utilização dos pontos de Chebyshev, enquanto
que para uma relação próxima de R = 6 (cerca de 700 pontos de colocação) tem que ser
executada para obter o mesmo nível de erro com uma distribuição regular de pontos de
colocação. Esta redução conduz a sistemas de equações muito menores, com a
correspondente redução dos requisitos computacionais.
Observando os três gráficos (Figura 7.11), é possível concluir que, para um dado
nível de erro, a relação R parece diminuir à medida que aumenta a frequência, exigindo
assim, menos pontos de colocação por comprimento de onda acústica para atingir a
mesma precisão.
O erro relativo médio sobre uma malha de receptores foi também calculado para
um conjunto completo de valores de D, variando de 1.0 a 30.0, para as configurações
das fontes virtuais do Tipo 1 e do Tipo 2. Estes erros médios estão ilustrados na Figura
7.12 para as frequências de 120Hz (Figura 7.12a) e 300Hz (Figura 7.12b),
considerando R = 12 (108 e 674 pontos de colocação para cada frequência). Os
resultados desses gráficos confirmam o comportamento observado nas curvas de
convergência indicadas nos gráficos anteriores, com a distribuição de Chebyshev
proporcionando uma resposta consistentemente mais precisa para os valores de D, até
um ponto em que a resposta começa a oscilar de forma significativa. É importante notar
que, para estes casos, o erro começa a aumentar, e exibe um comportamento muito
oscilatório para grandes valores de D (principalmente para D > 10.0 ). Como
mencionado anteriormente, embora este comportamento esteja relacionado com a
instabilidade numérica, originada pelo mal-condicionamento do sistema de equações
para grandes valores de D, a distribuição dos pontos de Chebyshev parece permitir
resultados mais precisos para uma gama um pouco mais ampla dos valores de D.

7.4.3 Decomposição de valores singulares (SVD: “Singular Value
Decomposition”)
Uma possível estratégia para resolver o problema do mal-condicionamento das matrizes
é usar um método de solução alternativo que pode superar tais dificuldades. Trabalhos
anteriores publicados por RAMACHANDRAN (2002) analisou o problema utilizando o
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método de solução SVD para ajudar a obtenção de soluções precisas com o MFS,
indicando que bons resultados podem ser obtidos. No entanto, em uma publicação mais
recente, CHEN et al. (2006) reanalisaram este problema e afirmaram que o uso de tais
métodos não trazem nenhum benefício significativo para os problemas com o MFS, e
sugeriu que o método de solução de equações lineares baseado em eliminação de Gauss
deve ser mais adequado, assegurando códigos mais eficientes. No entanto, nos
exemplos apresentados por CHEN et al. (2006), exibe contornos suaves; por outro lado,
nesta tese, o contorno não suave foi analisado e, de fato, os resultados ilustrados nas
subseções anteriores para uma geometria não suave, calculado com o método padrão de
eliminação de Gauss, revelou resultados imprecisos quando as distâncias entre as fontes
virtuais e as superfícies aumentaram. Este comportamento é, de fato, relacionado ao
mal-condicionamento do sistema de equações e pode potencialmente conduzir a
resultados imprecisos. Assim, os benefícios de usar um método de solução baseado no
SVD, em termos de precisão, serão abordados neste trabalho.
Embora os detalhes sobre o SVD de uma matriz podem ser facilmente
encontrados na literatura, uma breve introdução desta estratégia será apresentada aqui,
em que corresponde a escrever a matriz A da seguinte forma:
A = UDV T

(7.9)

onde D é uma matriz diagonal contendo os valores singulares (em ordem decrescente ao
longo da diagonal), U e V são matrizes que contêm os vetores singulares ( ui ) e ( vi ) de
A.
Usando esta definição, um sistema de equações do tipo Ax = b pode ser
resolvido como
N

x=∑
i =1

uTi b
vi
D i ,i

(7.10)

onde Di ,i representa o valor da diagonal (linha i e coluna i) da matriz D.
Sabe-se que o mal-condicionamento da matriz A pode ser identificado pela
presença de pequenos valores singulares e, assim, uma estratégia para evitar a sua
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influência pode ser o truncamento dos referidos valores baixos. Então, considerando um
SVD truncado (TSVD) pela decomposição da matriz A, com M dos N valores
singulares, a solução do sistema passa a ser obtida como
M

x=∑
i =1

uTi b
vi
D i ,i

(7.11)

Seguindo este conceito, assume-se que os valores singulares abaixo de certa
tolerância podem ser truncados. No presente trabalho, a solução TSVD é obtida através
do cálculo de um pseudo-inverso da matriz do sistema utilizando o algoritmo de MoorePenrose; a função implementada “pinv” do Matlab é aplicada para esse fim, sendo
definida uma tolerância padrão por uma função do valor máximo singular e da
dimensão da matriz (N), podendo ser escrita como
tol = max( D) × N × ε

(7.12)

onde ε é o épsilon da máquina, que define um limite superior para o erro relativo
devido ao arredondamento do ponto flutuante aritmético. A equação (7.12) leva a
pequenos valores da tolerância, que são proporcionais à norma da matriz (deve-se ter
em mente que A 2 = max( D ) ) e a dimensão, portanto apenas dos valores singulares
muito pequenos, o que provavelmente tornaria a matriz do problema mal-condicionada,
são descartados.
A seguir, alguns dos casos analisados na subseção anterior serão agora
reanalisados, fazendo uso do método de solução TSVD. Uma vez que os melhores
resultados foram observados utilizando a distribuição dos pontos de Chebyshev,
novamente todos os resultados serão recalculados usando a distribuição de Chebyshev
com o TSVD, embora um comportamento semelhante tenha sido observado para as
distribuições dos pontos de colocação regulares.
A Figura 7.13 apresenta o erro relativo médio para os dois tipos de distribuições
das fontes virtuais, para uma frequência de 300Hz , e relações R = 6 (161 pontos de
colocação) e R = 12 (674 pontos de colocação). Os valores do fator de distância (D) que
varia de 1.0 a 30.0 são, mais uma vez, analisados. Comparando a Figura 7.13 com
resultados a partir da seção anterior (na qual um método de solução padrão foi
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utilizado), é evidente que o efeito do presente SVD não é significativo para distâncias
inferiores, para o qual os resultados permanecem inalterados. Na verdade, para essas
distâncias, o sistema de equações é bem condicionado e, portanto, poderia ser resolvido
sem problemas por um método de solução convencional. No entanto, quando as
distâncias maiores são consideradas, particularmente para D > 10 , o seu efeito torna-se
importante para os dois tipos de distribuições e uma solução muito mais estável pode
ser obtida. O efeito é ainda mais marcante para o segundo tipo de distribuição, para o
qual um comportamento muito mais estável pode ser observado para valores maiores de
D, quando R = 6 e quando uma distribuição de pontos muito mais refinada ( R = 12 ) é
usada, ambos os tipos de configurações conduzem a excelentes resultados.
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Figura 7.13: Erro relativo médio para uma frequência de 300Hz , usando pontos de
Chebyshev e TSVD, para as duas distribuições de fontes virtuais e diferentes valores de
D: a) R = 6 (161 pontos de colocação) e b) R = 12 (674 pontos de colocação).
147

A análise de uma frequência mais elevada de 600Hz , com R = 6 (674 pontos de
colocação), confirma as observações mencionadas acima (ver Figura 7.14), com alcance
de precisão muito boa para D > 4 , para ambas as configurações de fontes virtuais.
É interessante notar que, para esta frequência mais elevada, mesmo utilizando
uma densidade relativamente pequena dos pontos de colocação, uma excelente precisão
é obtida, com erros médios tipicamente inferiores a 10−4 para ambas as configurações

(5 ≤ D ≤ 21) .
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Figura 7.14: Erro relativo médio para uma frequência de 600Hz , utilizando os pontos
de Chebyshev e TSVD, para as duas distribuições de fontes virtuais e diferentes valores
de D, para R = 6 (674 pontos de colocação).
Um conjunto adicional de resultados são apresentados na Figura 7.15,
confirmando um bom comportamento do modelo MFS para uma gama completa de
frequência, de 4Hz a 800Hz . A solução analítica para a pressão acústica para um
receptor colocado em (0.4m,0.4m,0.5m) é apresentada juntamente com os resultados
numéricos calculado para D = 30 , usando uma distribuição dos pontos de Chebyshev
com os dois tipos de distribuições das fontes virtuais e SVD. O número de pontos foi
calculado impondo R = 6 e considerando uma distância máxima média entre pontos
adjacentes de 0.3m . Claramente nota-se que, a partir desses gráficos, boas respostas
foram obtidas para os dois modelos, com níveis baixos de erro sendo registrados em
ambos os casos.
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Figura 7.15: A resposta da pressão acústica para as frequências variando de 4 a 800Hz
calculada com as distribuições de fontes virtuais, usando um “solver” SVD e pontos de
Chebyshev, para D = 30 : a) parte real e b) parte imaginária.

7.4.4 Comparação do MFS com o BEM
Antes da comparação dos modelos BEM e MFS para uma geometria mais complexa
com superfícies não retangulares, será realizada uma comparação da formulação MFS
com um método de referência numérico, através do modelo BEM 3-D, com uma função
de interpolação constante, a fim de ter uma melhor compreenção do modelo MFS.
Portanto, inicialmente, a mesma geometria da subseção anterior será analisada (espaço
fechado, com dimensões de Lx = 1.3m , L y = 1.4m e Lz = 1.5m ), com uma massa
específica de 1.22 kg m 3 , uma velocidade de propagação do som de 340m s e paredes
perfeitamente rígidas. A fonte pontual linear é agora localizada em (0.9m,1.0m,0.5m) , e
a resposta é avaliada em um único receptor colocado em (0.4m,0.4m,0.5m) .
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Figura 7.16: Convergência dos modelos BEM e MFS considerando D = 5.0 e para
frequências de: a) 100Hz e b) 300Hz .
A mesma configuração foi modelada utilizando os modelos BEM e MFS 3-D
descritos na seção anterior, em ambos os casos fazendo uso de uma função de Green
definida na equação (4.26). O número de elementos de contorno foi obtido através da
relação R conforme descrito anteriormente, entre o comprimento de onda incidente e o
tamanho dos elementos de contorno, que foi previamente fixado. A fim de avaliar a
precisão e as taxas de convergência dos modelos BEM e MFS, o erro relativo foi
calculado para um número crescente de elementos de contorno (BEM) ou pontos de
colocação (MFS). A Figura 7.16 apresenta os resultados obtidos no receptor
mencionado para as frequências de 100Hz (Figura 7.16a) e 300Hz (Figura 7.16b). A
partir da análise destes gráficos, como esperado, quando se aumenta o número de
elementos de contorno ou pontos de colocação a precisão do cálculo também aumenta.
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É importante notar que a diferença entre os dois modelos é muito significativa, com a
convergência do modelo MFS ocorrendo muito mais rápido para ambas as frequências.
Por exemplo, para a menor frequência de 100Hz , acima de 150 elementos de contorno
ou pontos de colocação, o MFS fornece uma melhor precisão do que o BEM, indicando
que o MFS pode ser potencialmente interessante para os problemas acústicos 3-D. Esta
diferença é ainda mais significativa para a frequência mais alta.
Para verificar a aplicabilidade do modelo MFS para configurações com
superfícies não retangulares, um novo problema foi analisado. Para este caso, um
espaço fechado com um chão retangular, com dimensões 2.0m × 3.0m , e altura variável
definida por um plano inclinado com uma inclinação de 9.46° foi considerado. Isto
corresponde a um teto, com uma altura de 2.0m de um lado do domínio e de 2.5m do
outro lado, como ilustrado na Figura 7.17a. Utilizou-se uma fonte pontual atuando
dentro do sistema, localizada em (0.5m,0.5m,0.5m) , e a resposta foi calculada num
receptor localizado em (0.5m,2.5m,0.5m) . As condições de contorno correspondem a
velocidades nulas para as paredes verticais e para o chão horizontal e uma condição de
Robin atribuída no teto, simulando um coeficiente de absorção acústico de α = 0.4
definido como
Z =ρα

1+ 1−α
1− 1−α

(7.13)

com ρ sendo a massa específica do ar e α a velocidade do som no ar.
Para o modelo BEM, uma relação R = 15 foi utilizada (considerando um valor
máximo de 5375 elementos de contorno), enquanto que para o modelo MFS esta relação
foi fixada em R = 8 , considerando a distribuição do Tipo 1 com D = 5.0 .
A fim de modelar o problema com uma boa precisão, o modelo MFS considerou
um espaçamento máximo médio entre pontos de colocação de 0.5m , com um número
mínimo de 74 pontos de colocação e para a frequência mais elevada foi usado um valor
máximo de 1519 pontos de colocação em todas as superfícies discretizadas.
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Figura 7.17: Modelo MFS assumindo uma geometria mais complexa co
om as condições
de contorno mistas: a) umaa representação esquemática dos pontos de co
olocação do MFS
e b) a amplitude de pressãão registrada num único receptor pelos mod
delos numéricos
BEM e MFS.
A Figura 7.17b ilusstra os resultados em termos da pressão acústtica. Uma escala
logarítmica foi usada, para permitir uma melhor observação das diferençças entre as duas
abordagens numéricas. A análise
a
desta figura revelou uma boa aproxiimidade entre as
duas curvas, com pequenaas diferenças visíveis e mesmo assim som
mente quando os
valores das amplitudes registradas
r
no modelo são muito pequeenos. Deve ser
mencionado que o número total de pontos de colocação usados para caalcular a resposta
do modelo MFS é cerca de
d quatro vezes menor do que o número de
d elementos de
contorno utilizados no mod
delo BEM.

152

7.4.5 Estratégia para determinação da distância D ótima
Dada a variabilidade da resposta conferida pelo MFS em função da posição das fontes
virtuais, torna-se difícil para problemas nos quais não se conhece a solução exata avaliar
qual o rigor da resposta obtida e qual a posição ideal das fontes virtuais. Por este
motivo, é importante definir estratégias que permitam otimizar esta distância mesmo em
situações para as quais as soluções exatas não podem ser obtidas.
Uma possível estratégia para este efeito consiste em avaliar, para diferentes
distâncias das fontes virtuais ao contorno real, o resíduo numérico do problema,
escolhendo, depois, a distância que permita minimizar este resíduo. No caso do MFS,
dado que o campo de pressões é obtido através da combinação de soluções
fundamentais, o resíduo da equação diferencial no domínio é nulo, uma vez que cada
uma dessas funções satisfaz diretamente a equação de Helmholtz. No entanto, ao longo
dos contornos do modelo, apenas nos pontos de colocação é possível garantir a
satisfação exata das condições de contorno, existindo nos pontos intermédios um
resíduo numérico variável. A avaliação deste resíduo numérico poderá fornecer
indicações importantes no sentido de perceber a qualidade da resposta obtida.

2.5
2

z(m)

1.5
1
0.5

2
1.5
1
0.5

0.5

y(m)

1

1.5

2

x(m)

Figura 7.18: Distribuição dos pontos de colocação (Chebyshev) e das fontes virtuais
(regular).
No que se segue, ilustra-se esta metodologia, proposta em alguns trabalhos
publicados (TADEU et al., 2009, KARAGEORGHIS, 2009). Para avaliar a distância D
ótima, considere-se, então, o mesmo problema já analisado anteriormente, modelado
considerando uma distribuição não regular dos pontos de coloção baseada nos pontos de
Chebyshev, e uma distribuição regular das fontes virtuais, conforme apresentado na
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Figura 7.18. Tal como nos casos anteriores, a relação R é usada e pode ser interpretada
como o número médio de pontos de colocação por comprimento de onda acústica. Em
todos os resultados, o número de pontos de colocação será igual ao número de fontes
virtuais.
Define-se, agora, o erro relativo médio do problema (erro relativo L2 ) ou RMSE
(sigla proveniente do Inglês) como:

RMSE =

P ( xi , yi ) − Pɶ ( xi , yi )
P ( xi , yi )

2

∑ P( x , y ) − Pɶ ( x , y )

2

Nt

1
Nt

∑

1
Nt

Nt

i =1

(7.14)

−3
para P( xi , yi ) ≥ 10 e

RMSE =

i =1

i

i

i

i

(7.15)

para P ( xi , yi ) < 10 −3 , onde i é o índice do ponto testado, N t é o número total de pontos
testados, P( xi , yi ) e Pɶ ( xi , yi ) denotam-se a solução exata e a solução numérica,
respectivamente.
Para analisar a distância ótima entre as fontes virtuais e as superfícies do
problema, o erro relativo médio foi cálculo por dois processos diferentes:
Tipo 1 - erro relativo médio calculado numa malha de receptores dispersos no domínio,
a partir da solução analítica do problema.
Tipo 2 - erro relativo médio calculado numa malha de receptores no contorno a partir do
valor prescrito em cada ponto de colocação localizado nas superfícies do problema.
O número de receptores necessário para garantir uma boa precisão do erro
relativo médio cálculado no contorno (Tipo 2), foi obtido usando o triplo do número de
pontos de colocação localizados em cada direção ao longo da superfície do problema.
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Figura 7.19: Erro relativo médio para a frequência de 300Hz , para diferentes valores de
D: a) R = 6 (161 pontos de colocação) e b) R = 12 (674 pontos de colocação).
As Figuras 7.19a e 7.19b apresentam o erro relativo médio considerando o Tipo
1 e Tipo 2, para uma frequência de 300Hz , com as relações R = 6 (161 pontos de
colocação) e R = 12 (674 pontos de colocação). Valores da distância D variando de 1.0
a 30.0 são, mais uma vez, analisados. Comparando o erro relativo médio do Tipo 1 e do
Tipo 2, conclui-se que a distância (D) em que ocorre o menor erro para ambos os casos,
é D = 5 para a relação de R = 6 (ver Figura 7.19a) e D = 9 para a relação de R = 12
(ver Figura 7.19b). Em ambos os casos, a distância ótima determinada usando o erro do
Tipo1 coincide com a distância ótima avaliada usando o erro do Tipo 2. Assim, para
esta situação, verifica-se que a estratégia proposta é capaz de fornecer boa aproximação
da distância D ótima do problema.
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A análise do erro para uma frequência mais elevada, por exemplo 600Hz ,
mostrada na Figura 7.20, com R=6 (674 pontos de colocação), confirma as observações
mencionadas. Neste caso a distância ótima ocorre em D = 10 .
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Figura 7.20: Erro relativo médio para a frequência de 600Hz , para diferentes valores de
D considerando uma relação de R = 6 (674 pontos de colocação).
A obtenção da distância ótima entre as fontes virtuais e os pontos de coloção é
uma informação extremamente importante para os problemas onde a solução analítica
não é conhecida, pois a única forma possível de se obter essa distância ótima quando
não se tem uma solução analítica é através dos valores prescritos no contorno do
problema. Sendo possível através desta distância ótima garantir que a resposta em
qualquer ponto dentro do domínio tenha a melhor precisão. É importante ressaltar que
esses resultados foram obtidos com a subrotina TSVD, utilizando o algoritmo de
Moore-Penrose (função “pinv” do Software Matlab). Entretanto, comparando os
resultados da Figura 7.19 e Figura 7.20 com os resultados da subseção 7.4.2 (na qual um
método de solução direto foi utilizado), é evidente que o efeito do TSVD não é aparente
para distâncias inferiores, concluindo-se, portanto, que para a análise deste modelo, a
distância ótima poderia também ser obtida através de um método de solução
convencional.
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Capítulo 8

8 Aplicação numérica para problemas
tridimensionais
8.1 Introdução
O presente capítulo tem como principal objetivo apresentar a aplicabilidade do Método
dos Elementos de Contorno (BEM) e do Método das Soluções Fundamentais (MFS) a
problemas tridimensionais na área da acústica, fazendo uso das formulações descritas
em capítulos anteriores e incorporando funções de Green apropriadas que evitam parte
da discretização de algumas superfícies, reduzindo o custo computacional do problema.
Optou-se, para este efeito, por apresentar uma aplicação do BEM na análise
numérica da redução sonora proporcionada por medidas simples de proteção acústica
para atenuar o ruído emitido por um equipamento colocado perto da fachada de um
edifício. Quanto ao MFS apresentam-se duas aplicações distintas, nomeadamente a
análise do campo sonoro dentro de um compartimento fechado contendo uma fonte
esférica, e a análise detalhada da redução do nível sonoro proporcionada por um
silenciador acústico tridimensional.
Procurou-se, também, proceder a uma validação dos modelos (BEM e MFS)
apresentados, comparando os resultados numéricos obtidos com resultados fornecidos
por ensaios experimentais. Esses ensaios foram realizados em modelos construídos no
laboratório de acústica do Departamento de Engenharia Civil da Universidade de
Coimbra.
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8.2 Aplicação do Método dos Elementos de Contorno
Nesta seção será avaliado o campo sonoro em problemas acústicos tridimensionais
através da formulação clássica do BEM, utilizando funções de Green apropriadas e a
técnica de subregiões. Portanto, se o problema envolve mais de um subdomínio, a
equação integral de contorno (equação (7.1)) deve ser escrita para cada subdomínio, e as
condições de continuidade devem ser aplicadas na interface entre os subdomínios. Estas
condições de continuidade podem ser escritas como:

P+ = P−

em Sc

vn + = −vn − em Sc

(8.1)

onde Sc é a interface comum aos dois subdomínios, P é a pressão e vn é a componente
da velocidade da partícula ao longo da direção normal apontando para fora de cada
subdomínio (isto é, com direções opostas, para os dois subdomínios).
Deve ser mencionado que, sob circunstâncias específicas, pode ser possível
evitar a discretização de algumas superfícies do modelo, utilizando funções de Green
adequadas no modelo dos elementos de contorno. Para o problema ser resolvido no
presente trabalho será usado as funções de Green 3-D definidas no Capítulo 4, as quais
podem incorporar o efeito do solo e de uma ou mais paredes ortogonais, e
consequentemente reduzir o tamanho computacional do problema.
No entanto, considerando que o problema a ser resolvido corresponde a um
espaço na forma de um paralelepípedo, contendo uma fonte de ruído, colocado ao lado
da fachada de um edifício e conectado a um domínio externo por uma abertura, o
sistema é subdividido em dois subdomínios: Ωin corresponde ao espaço interior e Ωext
corresponde ao espaço externo semi-infinito. A superfície interior do domínio é aqui
designada como Sin , enquanto que a superfície exterior é designada como Sext e a
interface comum (em que a continuidade da pressão e da velocidade é imposta) é
designada como Sc . Para esta configuração, usou-se a função de Green que incorpora a
presença de duas superfícies perfeitamente rígidas, dada pela seguinte expressão:
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e-ikr e-ikr1 e-ikr2 e-ikr3
G2 S (ξ, x) =
+
+
+
4π r 4π r1 4π r2 4π r3

(8.2)

A expressão acima é válida somente se as duas superfícies forem perfeitamente
rígidas, com um coeficiente de reflexão igual a 1. No entanto, é possível considerar duas
superfícies parcialmente refletoras, seguindo a estratégia definida por ANTÓNIO et al.
(2002), multiplicando-se o efeito da fonte virtual por um coeficiente de reflexão
genérico R (deve-se notar que este parâmetro está relacionado com o coeficiente de
absorção acústica dado por R = 1 − α ). Portanto, para este caso, a equação (8.2) tornase

G2 S (ξ, x) =

e-ikr
e-ikr1
e-ikr2
e-ikr3
+ R1
+ R2
+ R1 R2
4π r
4π r1
4π r2
4π r3

(8.3)

sendo,

r = ( x − x0 )2 + ( y − y0 )2 + ( z − z0 )2
r1 = ( x − x0 )2 + ( y − y0 )2 + ( z + z0 )2

(8.4)

r2 = ( x + x0 )2 + ( y − y0 )2 + ( z − z0 )2
r3 = ( x + x0 )2 + ( y − y0 )2 + ( z + z0 )2
Assim, para este problema específico, considerando que o domínio discretizado
é feito de superfícies rígidas, tanto dentro como fora, as condições de contorno podem
ser escrita como:

P in = P ext

em S c

vn in = −vn ext

em Sc

vn in = 0 m s

em Sin

vn ext = 0 m s

em Sext

(8.5)

Considerando que NES1 elementos são usados para representar a superfície
interior, NES2 elementos são usados para representar a superfície exterior, e NESC
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elementos são usados para compatibilizar a pressão acústica e a componente normal da
velocidade através da abertura entre os dois subdomínios, um sistema de

NES1 + NES2 + 2 NESC equações por NES1 + NES2 + 2 NESC valores desconhecidos pode
então ser escrito. Em contraste com formulação BEM – Dual, este sistema de equações
não é totalmente preenchido, sendo basicamente feito de dois blocos, acoplados por

2 NESC equações, o que permite algumas vantagens em termos do esforço de cálculo
(apenas uma parte dos coeficientes da matriz precisa ser calculada). Além disso, a
formulação direta BEM fazendo uso de dois subdomínios evita o cálculo de integrais
hipersingulares, que são necessários na formulação BEM – Dual e que se tornam muito
complexos para os problemas acústicos 3-D.

8.2.1 Validação experimental
Além da verificação dos modelos numéricos com solução analítica apresentada no
Capítulo 7, uma validação experimental foi realizada para assegurar que os resultados
numéricos podem ser aplicados em uma situação realista. Com este propósito, um
sistema de ensaio laboratorial foi utilizado, fazendo uso de uma câmara de concreto,
conforme ilustrado na Figura 8.1a descrita com detalhe no trabalho de GODINHO et al.
(2010). Esta câmara tem dimensões internas de 1.3 ×1.4 ×1.5m3 . Em uma das suas faces,
existe uma abertura com 0.5 × 0.5m2 , permitindo o acesso ao seu interior. Dentro dessa
câmara, uma fonte sonora omnidirecional (B & K Omni Power 4292) foi colocada a

0.40m da parede frontal (face contendo a abertura), e a 0.40m da parede do lado
direito, sendo então os níveis sonoros registrados através de um microfone (40AF from
Gras Sound & Vibration) localizado a 0.40m da parede frontal e a 0.40m da parede do
lado esquerdo, a 0.60m acima do solo. Respostas no domínio do tempo foram
adquiridas utilizando um sistema dBBati32, da marca 01dB; em seguida, a resposta no
tempo foi transformada para o domínio da frequência por meio de uma transformada
rápida de Fourier (FFT).
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Figura 8.1: Fotografia da câmara de teste (a) e imagem do modelo numérico (b).
Este sistema também foi modelado numericamente, fazendo uso do modelo
BEM conforme descrito no Capítulo 7. Com isso, elementos de contorno quadrados,
com área de 0.05×0.05m 2 , foram utilizados ao longo das superfícies discretizadas, em
conjunto com a função de Green que leva em conta o chão, a parede da esquerda e a
parede ao fundo (ver Figura 8.1b).
O nível de pressão sonora (Sound Pressure Level - SPL) que será utilizado nos
exemplos a seguir, é representado da seguinte forma:

 P
SPL = 20 log  e
P
 ref


 , (dB)


(8.6)

onde Pe é a pressão da onda sonora efetiva (valor medido), e Pref é a pressão acústica
−5
de referência, tomada como Pref = 2.10 Pa (valor tomado com base nos limites da

audição humana).
Na Figura 8.2, apresentam-se os resultados experimentais e numéricos, assim
como a posição dos modos normais para uma câmara perfeitamente rígida calculadas
utilizando a seguinte expressão (BERANEK, 1960):

f n , m ,k

c
=
2

 n2 m2 k 2 
 2 + 2 + 2  , (Hz)
Ly
Lz 
 Lx
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(8.7)

onde n, m e k são os modos próprios ao longo das três direções ortogonais (x, y e z), Lx ,
Ly e L z são as dimensões do espaço acústico ao longo das mesmas direções ortogonais e

c é a velocidade do som.
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Figura 8.2: Níveis de pressão sonora obtidos experimental e numericamente no interior
da câmara de ensaio feita de concreto, quando a janela foi fechada (a) ou aberta (b).
Comparando as curvas apresentadas, é evidente que elas seguem tendências
muito semelhantes, apesar das diferenças visíveis nas amplitudes. É importante notar
que o resultado numérico foi calculado considerando todas as superfícies rígidas,
enquanto que no modelo experimental existe uma quantidade pequena de absorção
acústica, influenciando os resultados. É importante observar que as posições dos picos
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referentes às duas curvas coincidem, em geral, com os modos normais teóricos. No
entanto, o pico que ocorre a 220Hz no resultado experimental não é bem reproduzido
pelos resultados numéricos, ocorrendo um ligeiro deslocamento para o lado direito. É
importante notar que a diferença é ainda maior para a solução analítica (modos
mormais), indicando que a presença das irregularidades e da placa usada para fechar o
compartimento pode introduzir algumas modificações no comportamento dinâmico do
modelo.
Numa segunda configuração, a janela da câmara de concreto foi considerada
aberta. Neste caso, o modelo BEM usou ainda a função de Green que leva em conta a
presença de uma possível absorção no chão e na parede de trás no interior do
compartimento, bem como para a superfície do chão e a parede vertical da câmara do
lado de fora. Duas subregiões foram definidas: uma região para o interior e a outra para
o exterior, permitindo que haja o acoplamento do espaço interno com o espaço externo.
Observando os resultados experimentais da Figura 8.2b, é possivel concluir que as
curvas apresentam uma tendência semelhante àquelas apresentadas na Figura 8.2a. No
entanto, é importante notar que algumas mudanças que ocorrem nos picos indicam um
comportamento dinâmico alterado. Esta alteração pode ser identificada, por exemplo, no
pico que ocorre em torno dos 135Hz , que se desloca para o lado direito no gráfico. Na
mesma figura, dois resultados numéricos são incluídos: o primeiro correspondendo um
modelo completamente rígido e o outro correspondendo um modelo com uma pequena
absorção do som na parede de trás e no chão (α = 0.04) . Em ambos os casos, os modos
normais são reproduzidos corretamente e os resultados numéricos seguem a tendência
da curva experimental. É interessante notar que o efeito da absorção nas superfícies
internas contribui para uma melhor comparação entre os resultados experimentais e
numéricos, particularmente no que diz respeito às amplitudes do campo sonoro nas
frequências dos respectivos modos normais.

8.2.2 Exemplos de aplicação numérica
A formulação numérica acima definida foi utilizada para estudar a propagação do ruído
gerado por um equipamento perto da fachada de um edifício, considerando-se situações
diferentes. Com isso, considerou-se uma fonte pontual, simulando um possível
equipamento, localizada em (0.9m,1.0m, 0.2m) , irradiando energia em todas as
direções. O meio de propagação foi assumido como sendo o ar, com uma massa
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0m s . A fachada
específica de 1.22kg m3 e permitindo uma velocidade do som de 340
do edifício e o pavimento do
d espaço externo foram considerados perfeitaamente rígidos.
8.2.2.1 Respostas forneciidas pela presença de barreiras ao redor da
a fonte
Na primeira simulação, o campo
c
sonoro gerado por uma fonte pontual sem a aplicação
de quaisquer medidas de controle
c
de ruído é determinado e comparad
do com o campo
sonoro obtido quando trêss barreiras rígidas são colocadas em torno do
d equipamento:
duas barreiras laterais e um
ma em cima da fonte pontual. As dimensões dessas barreiras
são 1.3m ao longo da direçção x, 1.4m ao longo da direção y e 1.5m ao llongo da direção
z.

F
Figura
8.3: Geometria do problema.
Para modelar essass barreiras, o domínio de propagação foi seeparado em duas
sub-regiões: uma definidaa por espaço na forma de um paralelepíp
pedo em que o
equipamento está localizad
do e a outra definida por um espaço externo
o considerando a
fachada do edifício e o solo.
s
A interface entre ambos os domínio
os foi modelada
utilizando um total de 832
8
elementos, com um tamanho de ap
proximadamente
0.125×0.125m 2 . A geomettria do problema é representada na Figura 8.3
3.

O nível de pressão
o sonora (Sound Pressure Level - SPL) foi computado para
uma malha vertical de recep
ptores a 0.50m de distância da fachada do ed
difício. Em todos
os casos, um pequeno efei
eito de amortecimento foi introduzido, sob a forma de uma
parte imaginária muito peequena na frequência angular complexa, paara considerar o
efeito de absorção do ar.
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Figura 8.4: SPL perto da fachada do edifício, para diferentes frequências: a) f = 63Hz ,
b) f = 125Hz e c) f = 250Hz .
O primeiro conjunto de resultados é apresentado na Figura 8.4, com a coluna da
esquerda correspondendo à situação em que não existem dispositivos de proteção e a
coluna da direita para o caso de um dispositivo de proteção feito com barreiras ao redor
da fonte. Os resultados são exibidos para as frequências de 63Hz , 125Hz e 250Hz . Na
ausência de qualquer proteção, os níveis sonoros registrados ao longo dos receptores
atingem valores relativamente elevados, e mostram uma diminuição progressiva com o
afastamento do solo. Os resultados para todas as frequências são muito semelhantes,
embora para 250Hz algumas interações entre a onda incidente e as reflexões na fachada
e no solo possam ser observadas (ver Figura 8.4c1). Quando as superfícies de proteção
são introduzidas, algumas mudanças tornam-se visíveis nos resultados. Para a
frequência mais baixa (ver Figura 8.4a2), uma diminuição geral é visível, com reduções
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em torno de 5 a 10dB . É evidente que, nos gráficos, o SPL não é simétrico, uma vez
que a fonte não está perfeitamente centrada entre as barreiras. Para a frequência de
125Hz , os resultados obtidos indicam que há uma amplificação do SPL, provavelmente

devido a múltiplas interações entre o solo e a barreira superior (ver Figura 8.4b2). Para a
frequência mais elevada, o SPL diminui significativamente, indicando uma proteção
eficaz fornecida pelas barreiras.
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Figura 8.5: SPL registrado num ponto a 0.9m acima do solo, centralizado entre as
barreiras de proteção e a 0.5m distante da fachada do edifício.
Para ajudar a compreender o comportamento observado na Figura 8.4, em
especial para a frequência de 125Hz , o SPL foi calculado em um único ponto
localizado a 0.9m acima do solo, centrado entre as barreiras de proteção e a 0.5m
distante da fachada do edifício, para as frequências entre 100Hz e 250Hz . Na Figura
8.5, os resultados são apresentados com e sem os dispositivos de proteção. Na ausência
de tais dispositivos, o SPL é quase constante, e apenas revela uma diminuição suave
com o aumento da frequência. Quando as barreiras são consideradas, pode ser visto que
o SPL é, em geral, inferior, mas dois picos ocorrem ao longo da gama de frequências
analisadas. O primeiro é registrado a 125Hz , e confirma o efeito observado na Figura
8.4.
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8.2.2.2 Respostas forneci
cidas por um compartimento com uma peq
quena abertura
e com absorção
A segunda configuração do
d dispositivo de proteção analisada, que consiste de um
compartimento com uma pequena abertura de 0.5×0.5m 2 , centraliizada na parede
frontal (Figura 8.6). Para esta configuração geométrica, dois casos diferentes
d
foram
analisados: na primeira, to
odas as superfícies internas foram considerad
adas como sendo
rígidas; na segunda, um cooeficiente de reflexão de 0.8 (correspondenddo uma absorção
de α = 0.36 ) foi incluída nna função de Green, e atribuída ao solo e à parede do fundo
do compartimento. Os ressultados foram, mais uma vez, calculados sobre a mesma
malha de receptores, a 0.5m
m da fachada.

Figura 8.6: Geomeetria do compartimento, com uma pequena ab
bertura.
A Figura 8.7 ilustraa os resultados calculados para 63Hz , 125H
Hz e 250Hz , na
presença do sistema acimaa definido. Para este caso, a atenuação dos nííveis sonoros foi
muito mais pronunciada, co
om reduções em torno dos 15 a 20dB sendo observadas.
o
Para
as frequências mais elevaadas, a interação entre as diferentes supeerfícies torna-se
evidente, com níveis sono
oros muito baixos que ocorrem em locaiss específicos. A
presença das superfícies abbsorventes interiores do compartimento (resuultados da coluna
do lado direito) também parece
p
estar influenciando nos níveis sonooros, com níveis
ligeiramente mais baixos seendo registrados para esta situação.
Cálculos adicionaiss foram realizados para uma malha de recepttores localizados
na horizontal a 1.5m acimaa do solo, e os respectivos níveis sonoros sãoo apresentados na
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Figura 8.8. Nesta figura, três situações são ilustradas, que correspondem às barreiras de
proteção e os compartimentos rígidos e absorvente com uma pequena abertura.
α=0.0

α=0.36
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Figura 8.7: SPL perto da fachada do edifício, na presença de um compartimento com
uma pequena abertura, para as frequências: a) f = 63Hz , b) f = 125Hz e c)
f = 250Hz.
Os resultados são ilustrados para 125Hz e 250Hz . É muito evidente, nestas
figuras, que existe uma diferença muito significativa entre o desempenho da primeira
configuração (ver Figura 8.8a1 e Figura 8.8a2) e das outras duas configurações, com
reduções sonoras muito maiores quando a proteção é um compartimento rígido com
uma pequena abertura (ver Figura 8.8b1 e Figura 8.8b2) ou absorvente com uma
pequena abertura (ver Figura 8.8c1 e Figura 8.8c2). Este efeito é observável para ambas
as frequências analisadas.
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125 Hz

250 Hz
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Figura 8.8: SPL em uma malha de receptores localizados na horizontal a 1.5m acima
do solo: a) barreiras de proteção, b) compartimento rígido com uma pequena abertura e
c) compartimento absorvente com uma pequena abertura.
Para obter uma visão mais geral deste comportamento, os resultados também
foram calculados para uma gama de frequências entre 100Hz e 250Hz , para um
receptor localizado a 0.9m acima do solo e a 0.5m distante da fachada do edifício,
centralizado em relação aos dispositivos de proteção. Nestes resultados, apresentados na
Figura 8.9, é interessante notar o efeito de introduzir as superfícies de absorção no
cálculo do nível sonoro, com uma curva mais suave e com uma redução significativa do
efeito de amplificação registrado referente aos modos normais. Na verdade, neste caso,
a curva do nível sonoro é sempre abaixo da curva de referência (sem proteção), e a
redução sonora é sempre superior a 10dB . Na ausência de tais superfícies absorventes,
os picos dos níveis sonoros são observados nas frequências dos modos normais, que
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geram amplificações, fazendo com que a pressão acústica ultrapasse a curva de
referência (calculada sem dispositivo de proteção).
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Figura 8.9: SPL registrado num ponto a 0.9m acima do solo, centralizado entre as
barreiras de proteção e a 0.5m distante da fachada do edifício.

8.3 Aplicação do Método das Soluções Fundamentais
Nesta seção, será apresentada a aplicabilidade de dois modelos numéricos distintos,
baseados no MFS. No primeiro modelo, será avaliado o campo sonoro dentro de um
compartimento fechado contendo uma fonte de ruído esférica omniderecional, enquanto
que no segundo modelo, será analisado o comportamento de um silenciador cujas
paredes internas são acústicamente rígidas ou revestidas com um determinado material
absorvente.

8.3.1 Caso de estudo 1 – Compartimento fechado com fonte esférica
Nesta subseção será avaliado o campo sonoro de um compartimento fechado contendo
uma fonte esférica fazendo uso da formulação do MFS utilizando uma função de Green
adequada para evitar a discretização de algumas superfícies do modelo numérico. Por
isso, será aplicada a função de Green 3D definida no Capítulo 4, a qual incorpora o
efeito do teto e de duas paredes ortogonais e que também reduz significativamente o
esforço computacional do problema.
No entanto, considerando que o problema a ser resolvido corresponde a um
espaço em formato de um paralelepípedo, contendo uma fonte esférica de ruído, o
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sistema será representado por um domínio, que consiste de uma superfície referente à
parede rígida designada como S p e uma superfície referente à fonte esférica designada
como S f . Para esta configuração, usou-se uma função de Green que incorpora a
presença de três superfícies perfeitamente rígidas. Assim, para este problema,
considerando que o domínio é feito de superfícies perfeitamente rígidas e uma fonte
esférica de ruído (superfície vibrante), as condições de contorno a considerar podem ser
escrita como:

vn p = 0 m s

em S p

vn f = 1m s

em S f

(8.8)

Considerando que NFV p pontos de colocação são usados para representar a
superfície referente às paredes rígidas e NFV f pontos de colocação são usados para
representar a superfície da fonte de ruído esférica, um sistema de NFV p + NFV f
equações por NFV p + NFV f valores desconhecidos pode então ser escrito.
Portanto, como mencionado anteriormente, a câmara acústica de tamanho
reduzido que existe no Departamento de Engenharia Civil da Universidade de Coimbra
(esta câmara é descrita com detalhe no trabalho de GODINHO et al. (2010)) será
modelada juntamente com a fonte esférica de ruído. Os ensaios experimentais foram
realizados para obter o campo de pressão nesta câmara e os resultados foram
comparados com resultados numéricos utilizando o MFS. Dentro dessa câmara, uma
fonte sonora omnidirecional (B & K Omni Power 4292) foi localizada em 0.40m da
parede frontal, e 0.40m da parede do lado direito, então níveis sonoros foram
registrados em um microfone (40AF from Gras Sound & Vibration) localizado a 0.40m
da parede frontal e a 0.40m da parede do lado esquerdo, a 0.60m acima do solo.
Respostas no domínio do tempo foram adquiridas utilizando um sistema dBBati32, da
marca 01dB; em seguida, a resposta no tempo foi transformada para o domínio da
frequência por meio de uma transformada rápida de Fourier (FFT).
Este sistema foi modelado numericamente, fazendo uso da formulação MFS,
considerando todas as superfícies perfeitamente rígidas. No entanto, é importante notar
que o tamanho da fonte acústica utilizada nos testes não deve ser desprezado, em
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comparação com as dimensões da câmara; assim, a sua presença foi levada em
consideração, modelando a fonte esférica como uma superfície vibrante, com um raio
de 0.20m . O modelo MFS utilizado nesta análise é mostrado na Figura 8.10a, a fonte
onmiderecional usada no ensaio experimental e modelada numericamente é mostrada na
Figura 8.10b e os respectivos resultados numéricos e experimentais são apresentados na
Figura 8.10c. Os resultados apresentados correspondem a dois casos: (a) o modelo
proposto MFS, com uma distribuição dos pontos de Chebyshev e uma rotina SVD e (b)
o modelo clássico MFS, com a distribuição dos pontos regulares e um método
convencional de resolução de sistemas de equações lineares.
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Figura 8.10: Modelagem numérica e experimental: a) representação esquemática dos
pontos de colocação MFS; b) fonte omnidirecional c) o nível de pressão obtido em um
receptor através do modelo numérico e da medição no ensaio experimental.
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Em ambos os casos, as fontes virtuais são posicionadas a uma distância de 15
vezes a distância média entre os pontos de colocação. Neste caso, também foi
necessário incluir um conjunto adicional de fontes virtuais no interior da esfera, que
simula a fonte acústica; estas fontes estão localizadas a uma distância de 0.3 vezes o
raio da esfera.
Comparando-se as curvas da Figura 8.10c, é evidente que tanto a curva
experimental como as curvas calculadas numericamente seguem uma tendência muito
semelhante, apesar de que algumas diferenças na amplitude são visíveis. Mais
importante ainda é observar a boa concordância das posições dos picos das duas curvas,
de uma forma geral, e também da concordância com os modos normais próprios da
câmara. No entanto, o pico observado em 220Hz no resultado experimental não é tão
bem reproduzido pelos resultados numéricos, e aparece ligeiramente deslocado para a
direita. É importante notar que a mesma diferença pode ser observada para o cálculo
analítico (modos próprios), que coincide com os picos observados na curva do modelo
proposto MFS, concluindo-se que a presença de uma placa utilizada para fechar a
câmara de concreto localizada na parede frontal pode introduzir algumas modificações
no comportamento dinâmico do compartimento, que são responsáveis por essa
incompatibilidade.
Comparando as duas curvas numéricas, torna-se evidente que a resposta
fornecida pela abordagem clássica do MFS (distribuição dos pontos regulares e um
“solver” convencional) é muito mais irregular, com oscilações visíveis para as
frequências apresentadas. Entretanto, a estratégia do modelo proposto MFS
(distribuição dos pontos de Chebyshev e um “solver” SVD) apresenta um
comportamento muito bom, consistente com o que é esperado para este tipo de
problema. Estes resultados mostram que a estratégia proposta pode ser útil para fins de
aplicação prática, melhorando a fiabilidade do MFS em tais situações.

8.3.2 Caso de estudo 2 – Análise do comportamento de um silenciador
Um silenciador acústico tridimensional é agora modelado através da formulação do
Método das Soluções Fundamentais, utilizando funções de Green definidas pelo método
das imagens e a técnica de subregiões. Assim, a equação do MFS [equação (7.4)] deve
ser escrita para cada subdomínio, e as condições de continuidade devem ser aplicadas
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nas interfaces entre os subdomínios. Estas condições de continuidade podem ser escritas
como:

P+ = P−

em Sc

vn + = vn − em Sc

(8.9)

onde Sc é a interface comum entre os subdomínios, P é a pressão acústica e vn é a
componente normal da velocidade da partícula.
O modelo proposto possui uma simetria em relação aos dois planos xy e xz,
conforme mostrado na Figura 8.11a. Esta simetria é capaz de reduzir um quarto da
discretização do modelo numérico se for usada a seguinte função de Green:

G2 S (ξ, x) =

e-ikr e-ikr1 e-ikr2 e-ikr3
+
+
+
4π r 4π r1 4π r2 4π r3

(8.10)

sendo,

r = ( x − x0 )2 + ( y − y0 )2 + ( z − z0 )2
r1 = ( x − x0 )2 + ( y − y0 )2 + ( z + z0 )2

(8.11)

r2 = ( x − x0 )2 + ( y + y0 )2 + ( z − z0 )2
r3 = ( x − x0 )2 + ( y + y0 )2 + ( z + z0 )2
Este modelo contém em uma das extremidades, uma superfície vibrante, com
uma velocidade de vn = 10 −3 m s , e na outra extremidade uma terminação anecóica
caracterizada por P vn = ρ c . Este modelo é conposto por três sub-regiões: Ω1 e Ω 2
correspondem aos domínios de entrada e de saída do silenciador, respectivamente; e Ω3
corresponde ao domínio interior do silenciador. As superfícies dos domínios de entrada
e de saída são aqui designadas como S1 e S2 , respectivamente, enquanto que a
superfície no interior do silenciador é designada como S3 , sendo a interface comum
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entre as sub-regiões Ω1 e Ω3 é designada como S C1 e a interface comum entre as subregiões Ω 2 e Ω3 é designada como S C2 , conforme mostrado na Figura 8.11b.
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Figura 8.11: Discretização de um quarto do modelo numérico: a) representação
esquemática 3D e b) representação esquemática 2D.
Para esta configuração, foram considerados dois tipos de análises. Na primeira
análise, considerando as superfícies internas do silenciador acústico rígidas, as
condições de contorno podem ser escritas da seguinte forma:
vnΩ1 = 0 m s

em S1

vnΩ2 = 0 m s

em S 2

vnΩ3 = 0 m s

em S3

(8.12)

Na segunda análise, considerando o silenciador acústico revestido com um
material absorvente, as condições de contorno são escritas da seguinte forma:
P Ω1 vnΩ1 = Z

em S1

P Ω2 vnΩ2 = Z

em S 2

P Ω3 vnΩ3 = Z

em S3
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(8.13)

onde Z é a impedância (real) do material calculada através do coeficiente de absorção
sonora. Este coeficiente de absorção pode ser dependente da frequência, tendo-se, no
contexto do presente trabalho, considerado diferentes tipos de materiais. Quando se
pretende analisar materiais reais, este coeficiente pode ser avaliado experimentalmente,
recorrendo, por exemplo, ao método do tubo de impedância, que será apresentado,
resumidamente, na próxima seção.
Em ambas as análises, as condições de continuidade das duas interfaces entre os
subdomínios do modelo numérico, são escritas da seguinte forma:
P Ω1 = P Ω3

em SC1

vnΩ1 = vnΩ3

em SC1

P Ω 2 = P Ω3

em SC2

vnΩ2 = vnΩ3

em SC2

(8.14)

Considerando que NFVS1 pontos de colocação são usados para representar a
superfície do domínio de entrada do silenciador, NFVS2 pontos de colocação são usados
para representar a superfície do domínio de saída do silenciador, NFVS3 pontos de
colocação são usados para representar a superfície do domínio interior do silenciador, e

NFVSC pontos de colocação é utilizado para compatibilizar a pressão acústica e a
componente normal da velocidade em cada interface comum entre subdomínios, um
sistema

de

NFVS1 + NFVS2 + NFVS3 + 4 NFVSC

equações

por

NFVS1 + NFVS2 + NFVS3 + 4 NFVSC valores desconhecidos pode então ser escrito.
8.3.2.1 Validação experimental
Para avaliar a aplicabilidade prática do modelo MFS em uma simulação de propagação
sonora em um silenciador acústico, é importante em primeiro lugar, comparar os
resultados fornecidos através do MFS com resultados que podem ser medidos
experimentalmente. Para este fim, uma configuração experimentalmente simples foi
desenvolvida e submetida à incidência de ondas sonoras. O modelo consiste de um
invólucro, cujas dimensões internas são (0.6m, 0.4m, 0.25m) . As ondas sonoras são
introduzidas no presente sistema por meio de um tubo de impedância, com duas seções
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diferentes S1 = 0.05m e S2 = 0.15m , centradas sobre uma das faces da caixa. A
utilização de um tubo de impedância para o efeito permite realizar dois objetivos
principais: em primeiro lugar, permite um controle adequado da excitação introduzida
no sistema, garantindo com que a excitação pode ser adequadamente representada como
uma onda plana, em segundo lugar, evita o uso de uma fonte acústica no interior do
modelo em escala reduzida, que agiria como um objeto parcialmente absorvente,
influenciando o campo de pressão dentro do espaço acústico. Na face oposta à da fonte,
um tubo de saída foi instalado, que consiste em um tubo curto de PVC com 0.10m de
comprimento, com seções de S1 = 0.05m e S2 = 0.15m , e com uma terminação
anecóica materializada por um bloco de lã de rocha com 0.04m de espessura, com uma
massa específica de 70 kg m3 . O nível de pressão sonora foi então medido na entrada
(no interior do tubo de impedância) e no tubo de saída, em faces opostas do modelo, por
meio de dois microfones. Uma representação esquemática deste modelo pode ser vista
na Figura 8.12a. Nesta representação vista de cima, a posição dos dois microfones e da
fonte de onda plana são indicadas. O sinal é adquirido utilizando um sistema de
aquisição com 2-channel “Symphonie”, da marca 0.1dB , ligado a dois microfones do
tipo 40AF from Gras Sound & Vibration. Estes microfones estão sujeitos a uma
incidência de 90º, e assim um termo de correção deve ser introduzido em cada um deles,
obtido a partir da curva característica fornecida pelo fornecedor (GRAS Sound &
Vibration). No entanto, para este modelo, o microfone específico, tem um fator de
correção de aproximadamente 0 até 3kHz , e, portanto, não tem influência sobre os
níveis de pressão sonora medidos dentro da gama de frequências analisadas. A resposta
do sistema, quando o tubo de impedância gera um ruído em banda larga é registrado
durante 6s , e este teste é repetido 5 vezes. As médias do SPLs são calculadas em cada
microfone para as frequências de 10Hz até 2000Hz .
Esta geometria também foi modelada, fazendo uso do modelo MFS
considerando a simetria do problema referente aos planos xy e xz, discretizando,
portanto apenas 1 4 do modelo. Além disso, o contorno interno (eixos de simetria) do
modelo não necessitou de discretização, devido à utilização da função de Green (ver
equação (8.10)) que incorpora as condições de contorno referente à simetria do
problema. Uma representação esquemática deste modelo numérico pode ser vista na
Figura 8.12b.
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Neste modelo, o número de pontos de colocação foi calculado para uma
frequência mais alta de 2000Hz considerando uma relação de R = 7 . Este número de
pontos de colocação foi sempre o mesmo para todas as frequências analisadas. A
distância adotada entre as fontes virtuais e o contorno do modelo foi de 4.0 (quatro)
vezes a distância média entre os pontos de coloção.
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Figura 8.12: Representação esquemática do modelo de validação (vista de cima): a)
experimental e b) numérico.
O nível de redução sonora (NRS) é então calculado através da diferença entre os
registros dos SPLs nos tubos de entrada e de saída do silenciador acústico, representado
pela seguinte expressão:
NRS = SPL1 − SPL 2 , (dB)

(8.15)

sendo SPL1 o nível de pressão sonora na entrada do silenciador acústico e SPL2 o nível
de pressão sonora na saída do silenciador acústico.
As Figuras 8.13a e 8.13b ilustram a comparação entre os resultados
experimentais e numéricos computados para a configuração definida. Observando estas
figuras, pode-se concluir que, de um modo geral, existe uma boa correlação entre os
resultados medidos experimentalmente e calculados utilizando o modelo numérico
proposto. Na verdade, as duas curvas têm tendências muito semelhantes, com a posição
dos picos e vales bem representados entre ambos os resultados. Algumas discrepâncias
ocorrem no que diz respeito às amplitudes, uma situação que pode ser justificada por
diferenças entre o aparelho experimental e a geometria modelada. Observe-se que essas
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discrepâncias são mais pronuciadas no segundo caso, em que o tubo introduzido na
entrada e na saída do silenciador acústico apresenta uma seção maior de 0.15m (ver
Figura 8.13b).
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Figura 8.13: Curvas numéricas e experimentais obtidas para a redução sonora em um
silenciador com tubos de entrada e saída com: a) S1 = 0.05m e b) S2 = 0.15m .

8.3.2.2 Avaliação experimental do coeficiente de absorção
Para analisar configurações mais realistas, procurou-se simular a presença de materiais
absorventes correntemente usados em engenharia acústica. Para realizar a sua
caracterização, recorreu-se à utilização de tubos de impedância previamente construídos
no Depertamento de Engenharia Civil da Universidade de Coimbra (veja-se o trabalho
de SILVA et al. (2008) para informações detalhadas no que concerne aos materiais
utilizados e a geometria adotada, bem como as indicações definidas pela norma de
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ensaio (ASTM E 1050) relativa às dimensões do tubo de impedância). Na Figura 8.14
encontra-se um esquema referente ao modelo do tubo de impedância adotado neste
trabalho.

Figura 8.14: Representação esquemática do tubo de impedância.
A Tabela 8.1 indica os materiais usados nos tubos de impedância existentes no
laboratório do Departamento de Engenharia Civil da Universidade de Coimbra. Na
Tabela 8.2 apresentam-se as características geométricas destes equipamentos. As
designações utilizadas nesta tabela seguem o esquema apresentado na Figura 8.14.
Tabela 8.1: Materiais utilizados na construção dos tubos de impedância.

Tubo com dimensões
inferiores

Tubos com dimensões
superiores

Tubo interior

PVC

Acrílico

Isolamento exterior

Concreto

Concreto

Tampa do tubo

Vidiwall com 20mm de
espessura

Vidiwall com 20mm de
espessura

Tabela 8.2: Características geométricas dos tubos de impedância.

Tubo com dimensões
inferiores

Tubos com dimensões
superiores

Diâmetro interno (mm)

50

152

Distância entre a fonte e
o microfone 1 (m)

0.716

1.170

Espaçamento entre
microfones (m)

0.034

0.100

Distância entre o
microfone 2 e o provete
(m)

0.250

0.430

Comprimento (m)

1.000

1.700

Seção externa do tubo
(mm2)

150 × 150

220 × 220
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Conforme as geometrias adotadas na construção dos tubos de impedância, é
possível realizar, de acordo com a norma ASTM E 1050, uma análise na gama de
frequências descritas na Tabela 8.3. A Figura 8.15 apresenta uma imagem dos dois
tubos utilizados.
Tabela 8.3: Limites para as análises de acordo com a Norma ASTM E 1050.

Limite inferior (Hz)

Limite superior (Hz)

Tubo com dimensões inferiores

100

4000

Tubo com dimensões superiores

34

1311

Figura 8.15: Fotografia dos tupos de impedância.
Utilizando estes dois tubos de impedância, tornou-se, então, possível efetuar a
caracterização laboratorial de um material absorvente acústico, no que respeita ao
coeficiente de absorção. O material absorvente utilizado nestes ensaios foi a lã de rocha,
com uma espessura de 30 mm e uma massa específica de 40 kg/m3, conforme pode ser
observado na Figura 8.16.

Figura 8.16: Material de lã de rocha com diferentes diâmetros para as análises nos tubos
de impedância com dimensões inferiores e superiores.
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A Figura 8.17 mostra o gráfico do coeficiente de absorção sonora do material
absorvente (lã de rocha) em função da frequência, num intervalo de [10; 2000Hz] ,
obtido usando os dois tubos de impedância.
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Figura 8.17: Coeficiente de absorção sonora obtido em tubos de impedância com
dimensões inferiores e superiores construídos no Departamento de Engenharia Civil da
Universidade de Coimbra.

8.3.2.3 Análise do desempenho de um silenciador
Visando uma análise com maior detalhe do comportamento do silenciador mencionado,
foi realizado, um conjunto de estudos sobre o seu desempenho. Para isso, o nível de
redução sonora (RNS), considerando a média das pressões sonoras em vários receptores
localizados na entrada e saída do silenciador acústico foi calculada através da seguinte
expressão:
 ∑ nrec1 ( P1 ) nrec1 
 ∑ nrec2 ( P2 ) nrec 2
i
i
=
1
i
 − 20Log  i =1
RNS = 20Log 



2.10 −5 (Pa)
2.10 −5 (Pa)





 , (dB)



(8.16)

onde P1 é a pressão sonora na entrada e P2 é a pressão sonora na saída do silenciador,
sendo nrec1 e nrec2 o número de receptores localizados na entrada e na saída do
silenciador, respectivamente. Nesta análise, foram considerados 16 receptores na
entrada e 16 receptores na saída do silenciador, com um espaçamento entre os
receptores de 0.01m (ver Figura 8.18).
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Considerem-se, ainda, duas condições de contorno do domínio acústico do
silenciador: a primeira corresponde à condição de Neumann, que consiste em considerar
as velocidades nulas em todas as paredes internas do silenciador, e a segunda
corresponde à condição de Robin que é capaz de simular um coeficiente de absorção
sonora α a partir da seguinte expressão:

Z =ρc

1+ 1−α
1− 1−α

(8.17)

com ρ sendo a massa específica do ar e c é a velocidade do som no ar.
0.30m

0.60m

0.30m

y
0.15m

h=0.25m
0.05m

0.05m

0.15m

Pontos de
colocação

0.20m

S/2
x

Receptores

Receptores

Figura 8.18: Representação esquemática do modelo numérico proposto (vista de cima).
É importante ressaltar que, o critério adotado para discretizar o modelo
numérico descrito anteriormente também foi utilizado para analisar o modelo numérico
mostrado na Figura 8.18.
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Figura 8.19: Curvas do modelo numérico obtidas para a redução sonora em um
silenciador com entrada e saída com seção de 0.15m , para diferentes valores do
coeficiente de absorção sonora (alfa).
A Figura 8.19 apresenta os resultados da RNS em (dB) em função da frequência,
num intervalo de [10; 2000Hz] com um incremento de frequência de 10Hz , para
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diferentes valores do coeficiente de absorção sonora. Neste gráfico, é interessante notar
que as curvas do nível de redução sonora apresentam diferenças significativas
relacionadas com o aumento do coeficiente de absorção sonora, indicando que quanto
maior é o coeficiente de absorção sonora, menos modos se propagam dentro do
silenciador e consequentemente os picos e vales pronunciados que aparecem quando as
paredes internas do silenciador são consideradas totalmente rígidas vão se tornando
cada vez menos pronunciados, ou seja, apresentando curvas mais suaves, uma vez que,
a energia não é totalmente refletida pelas paredes internas do silenciador acústico.
Uma situação mais realista foi também modelada, considerando o coeficiente de
absorção sonora variando com a frequência, seguindo o comportamento determinado
em laboratório para a lã de rocha. Os resultados calculados para essa situação podem ser
observados na Figura 8.20, sendo que neste caso, os picos e vales são menos
pronunciados apenas para as frequências mais altas. Este comportamento é devido ao
fato do coeficiente de absorção sonora variar de acordo com a frequência e apresentar
valores maiores do apenas nas altas frequências, conforme pode ser observado na Figura
8.17. Assim, este tipo de material tenderá a suavizar a curva de RNS
predominantemente em frequências mais elevadas, onde o material é mais eficaz a
absorver o som.
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Figura 8.20: Curvas do modelo numérico obtidas para a redução sonora em um
silenciador com tubos de entrada e saída com seção de 0.15m , considerando as paredes
do silenciador rígidas (coeficiente de absorção nulo) e paredes do silenciador revestidas
com a lã de Rocha (coeficiente de absorção variando com a frequência).
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Silenciador rígido

Silenciador revestido com lã de rocha

a1)

a2)

b1)

b2)

c1)

c2)

d1)

d2)

Figura 8.21: SPL em uma malha de receptores localizados no plano xy para as
frequências: a) 100Hz , b) 500Hz , c) 1500Hz e d) 2000Hz .
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Cálculos adicionais foram realizados para uma malha de receptores localizados
no plano xy, em z = 0.0m . Os respectivos níveis sonoros são apresentados na Figura
8.21, com a coluna esquerda correspondendo à situação em que o silenciador apresenta
paredes internas totalmente rígidas e a coluna da direita corresponde ao caso em que as
paredes internas do silenciador são revestidas com lã de rocha. Os resultados são
ilustrados para as frequências de 100Hz , 500Hz , 1500Hz e 2000Hz . Para o caso em
que o silenciador não possui material absorvente, ou seja, as paredes internas do
silenciador são totalmente rígidas, os níveis sonoros registrados ao longo dos receptores
atingem amplitudes elevadas para as frequências mais elevadas de 1500Hz e 2000Hz
(ver Figura 8.21c1 e Figura 8.21d1, respectivamente), devido às reflexões que ocorrem
dentro do silenciador acústico. Quando as parades internas do silenciador são revestidas
com a lã de rocha, algumas mudanças tornam-se mais visíveis nos resultados. Para as
frequências mais baixas de 100Hz e 500Hz , uma pequena redução dos níveis sonoros
pode ser observada em locais especificos (ver Figura 8.21a2 e Figura 8.21b2), enquanto
que, para as frequências mais elevadas de 1500Hz e 2000Hz , uma atenuação
significativamente mais pronunciada dos níveis sonoros pode ser observada, com
reduções em torno dos 15 e 30dB (ver Figura 8.21c2 e Figura 8.21d2), uma vez que o
revestimento da lã de rocha no interior do silenciador é muito eficaz nas altas
frequências.
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Capítulo 9

9 Conclusões e propostas para trabalhos
futuros
9.1 Conclusões
Nesta tese de doutorado foi apresentado um conjunto de trabalhos desenvolvidos tanto
no âmbito do convênio Grices/FCT entre a Universidade Federal do Rio de Janeiro e a
Universidade de Coimbra como no Doutorado Sanduíche também realizado na
Universidade de Coimbra, em Portugal, onde foi possível o contato com estratégias
numéricas sem malhas aplicadas a problemas de propagação de ondas acústicas. Com
base nos conhecimentos adquiridos, foram utilizadas formulações numéricas do Método
dos Elementos de Contorno (Boundary Element Method - BEM) e do Método das
Soluções Fundamentais (Method of Fundamental Solutions - MFS), para estudar a
propagação de ondas acústicas em meios fluidos, como a água e o ar. Para validar as
implementações das formulações do BEM e do MFS realizadas para os problemas
acústicos de espaços tridimensionais fechados, os resultados numéricos foram ainda
confrontados com resultados de ensaios laboratoriais existentes no Departamento de
Engenharia Civil na Universidade de Coimbra em Portugal.
Nesta pesquisa de doutorado separou-se o estudo da propagação de ondas
acústicas em meios fluidos, como a água e o ar, em dois tópicos principais: a
propagação bidimensional de ondas acústicas em águas rasas (ver Capítulos 5 e 6); e a
propagação de ondas acústicas em espaços tridimensionais (ver Capítulos 7 e 8). As
observações e conclusões destes capítulos serão descritas detalhadamente nas subseções
a seguir.
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9.1.1 Propagação bidimensional de ondas acústicas em águas rasas
No trabalho relacionado às análises de propagação de ondas acústicas em águas rasas
próximas à linha costeira, foram apresentadas formulações numéricas eficientes, no
domínio da frequência. Os Métodos dos Elementos de Contorno e das Soluções
Fundamentais foram utilizados para modelar a propagação de ondas acústicas em águas
rasas, sendo desenvolvida uma formulação que necessitou apenas da consideração de
uma interface vertical entre as sub-regiões com geometrias diferentes. Nestas
formulações foram utilizadas funções de Green adequadas, que evitaram a discretização
da superfície livre e o fundo do mar, eliminado possíveis erros provenientes do
truncamento da malha e reduzindo significativamente o esforço computacional. Estas
funções de Green foram definidas através de duas técnicas: o método das fontes
imagens foi utilizado para modelar as superfícies plana livre e rígida, ao passo que a
resposta fornecida pela sub-região referente à cunha foi determinada por um somatório
de modos normais desacoplados.
O trabalho desenvolvido permitiu ter uma boa percepção da viabilidade de
aplicação dos métodos propostos a este tipo de situação. No entanto, permitiu também
perceber algumas das limitações dos métodos, principalmente no que diz respeito aos
mais elevados tempos de cálculo do BEM e a algumas instabilidades que podem ocorrer
com o MFS em situações específicas. Este foi o caso do modelo MFS que requeria a
discretização do fundo rígido, e para o qual não foi possível obter respostas confiáveis
com um “solver” convencial. Neste caso, o recurso a um “solver” baseado nos mínimos
quadrados (Least-Square), transformando o problema inicial num problema de
minimização do erro no contorno e usando matrizes não quadradas, tornou-se possível
obter bons resultados. Julga-se, por isso, que a estabilização do método e a identificação
de processos que possam contribuir para aumentar a sua fiabilidade poderão ser vias
essenciais de investigação.
Vários modelos também foram desenvolvidos para avaliar o comportamento de
uma configuração de águas rasas com uma cunha conectada a um canal, considerando
diferentes ângulos de vértices. Quando o comprimento da cunha foi considerado mais
curto, o modelo BEM que requer a discretização do fundo inclinado revelou ser mais
eficiente, embora apenas com uma pequena vantagem em relação ao modelo MFS que
requer a discretização da interface vertical, no que diz respeito ao tempo computacional.
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Por outro lado, ao assumir uma geometria com um ângulo de vértice menor e com um
comprimento maior da cunha, o modelo MFS revelou computacionalmente mais
eficiente. A análise realizada permitiu concluir ainda que o modelo BEM que utilizou a
função de Green referente à cunha apresentou um tempo computacional muito elevado,
devido à convergência extremamente lenta da função de Green.
A análise relacionada à precisão do modelo MFS, que fez uso da função de
Green referente à cunha, para diferentes distâncias entre os pontos de colocação e das
fontes virtuais, também foi realizada, e mostrou uma excelente proximidade com o
modelo BEM. Tal fato demonstra a estabilidade do MFS para a análise desta
configuração subaquática.
Além da análise comparativa entre os modelos numéricos BEM e MFS
referentes à configuração da cunha conectada a um canal, outra análise comparativa
entre três diferentes modelos numéricos no domínio da frequência foi realizada para
investigar a propagação bidimencional de ondas acústicas num canal contendo uma
elevação súbita no fundo do mar. Nestes modelos apenas a interface inclinada (Modelo
BEM) ou vertical (Modelos BEM e MFS) entre as sub-regiões com profundidades
diferentes foram discretizadas. Deve ser mencionado que as três abordagens foram
consideradas numericamente muito eficientes e permitiram superar a dificultade
referente à convergência da função de Green que ocorre quando se utiliza o BEM
juntamente com a expansão das autofunções e ainda que excelentes resultados entre
esses modelos fossem obtidos.
Uma formulação numérica no domínio da frequência, com base no Método de
Soluções Fundamentais, foi utilizada para estudar a propagação de ondas acústicas em
uma região costeira confinado por uma superfície livre e por um fundo rígido que
combina várias sub-regiões com um fundo composto por segmentos de linhas retas
horizontais e inclinadas. Essa formulação também fez uso de funções de Green
apropriadas, e, por conseguinte, apenas as interfaces verticais entre as regiões da cunha
e as regiões do canal necessitaram de definir uma interface virtual. Os testes numéricos
revelaram que o modelo proposto fornece resultados precisos. Os resultados analisados
revelaram ainda uma boa convergência do método quando o número de pontos de
colocação e de fontes virtuais aumenta e uma boa estabilidade da solução no que diz
respeito à distância entre as fontes virtuais e a interface entre as sub-regiões. Os casos
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ilustrados, que correspondem às regiões costeiras com números variáveis de subregiões, mostraram que o método pode proporcionar bons resultados. Este trabalho
também demonstrou que pode ter uma convergência da série referente à função de
Green muito mais rápida usando maiores distâncias entre as fontes virtuais e as
interfaces. Mas para geometrias mais complexas, se maiores distâncias entre fontes
virtuais e as interfaces forem consideradas, o sistema pode tornar-se mal-condicionado,
levando a resultados imprecisos.
Foi apresentado um conjunto de exemplos numéricos que permitiram
demonstrar a eficiência dos modelos propostos baseados no MFS, na análise da
propagação de ondas acústicas em águas pouco profundas. Os casos apresentados
considerando as regiões referentes à cunha com diferentes ângulos, acoplados a um
canal, e para o canal contendo uma elevação súbita no fundo do mar, permitiram
identificar diferenças relevantes nos padrões de propagação do som na água.
Estas análises deixaram claro que os métodos numéricos empregados podem ser
ferramentas interessantes para analisar de forma eficiente, no domínio da frequência e
do tempo, as configurações propostas.

9.1.2 Propagação de ondas acústicas em espaços tridimensionais
A aplicação dos métodos numéricos referidos a casos tridimensionais de propagação de
ondas acústicas em espaços fechados revelou também aspectos interessantes. Tal como
no caso anterior, também aqui se usaram formulações do BEM e do MFS no domínio da
frequência, que permitiram efetuar a previsão do comportamento acústico no interior de
um compartimento fechado tridimensional, gerado por uma fonte pontual.
Nestas formulações foram usadas funções de Green adequadas, que permitiram
evitar a discretização de partes do domínio, possibilitando a redução do tamanho
computacional do problema, pois apenas algumas superfícies do compartimento
acústico foram discretizadas. Neste trabalho, foi possível considerar superfícies dos
espaços acústicos perfeitamente rígidos e assumir a existência de absorção sonora em
algumas superfícies. A comparação entre ambos os métodos do ponto de vista
computacional revelou diferenças significativas.
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Também neste tipo de problemas se identificaram alguns aspectos importantes,
principalmente no que concerne à variação da qualidade da resposta do MFS com a
posição das fontes virtuais que são colocadas fora do domínio de análise. Este aspecto
vem reforçar a convicção de que é importante identificar quais as estratégias mais
adequadas para definir o posicionamento dessas fontes e que garantam a obtenção de
respostas rigorosas.
Uma abordagem numérica no domínio da frequência, baseada no Método das
Soluções Fundamentais para calcular o campo de pressão tridimensional gerado dentro
de um compartimento foi aqui analisada, com o objetivo de avaliar o uso desse método
em problemas acústicos. Uma discussão sobre a precisão, estabilidade e desempenho do
modelo MFS foi realizada, procurando resolver alguns dos problemas reportados na
literatura. Duas diferentes distribuições de fontes virtuais foram analisadas e os
resultados confirmaram que esta distribuição desempenha um papel importante na
precisão do método. Os melhores resultados foram obtidos para diferentes distâncias
entre as fontes virtuais e o contorno, dependendo da configuração escolhida. A
distribuição dos pontos de colocação localizada em cada face do modelo também tem
um papel de grande importância para a precisão dos resultados. As observações indicam
que a concentração destes pontos de colocação mais próximos das extremidades do
modelo pode ajudar a melhorar esta precisão. Alguma instabilidade na resposta foi
observada em relação à distância entre as fontes virtuais e o contorno, a utilização de
uma rotina TSVD melhorou significativamente a estabilidade do método, quando as
fontes virtuais não estão perto das superfícies. Também é importante mencionar que a
comparação com um modelo clássico BEM revelou uma excelente precisão do modelo
MFS 3D e taxas de convergência muito boas. Para os casos analisados, foi possível
obter o mesmo grau de precisão através de um sistema de equações muito menor com o
MFS do que com o BEM. Adicionalmente, um modelo não trivial foi analisado e os
resultados calculados foram também considerados excelentes com relação ao modelo de
referência BEM.
Foram

apresentados

alguns

exemplos

de

aplicação

dos

modelos

tridimensionais de BEM e de MFS a problemas de propagação do som em meios
interiores (fechados) e exteriores (abertos). Entre estes exemplos foi realizada a
simulação com recurso ao BEM do campo sonoro produzido por um equipamento
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(fonte de ruído) perto da fachada de um edifício. Analisou-se também, recorrendo ao
MFS, o campo sonoro num espaço fechado, e o desempenho acústico de um
silenciador. Em todos os exemplos apresentados os modelos propostos revelaram-se
eficazes e com um potencial de aplicação muito interessante. Em complemento, os
resultados calculados foram comparados com os de ensaios em laboratório, revelando
uma excelente proximidade.

9.2 Propostas para trabalhos futuros
A presente subseção tem o intuito de propor alguns tópicos a serem estudados em
trabalhos futuros, envolvendo a propagação de ondas acústicas em meios fluidos, como
a água e o ar, e usando funções de Green específicas para evitar a discretização de
partes do contorno. A perspectiva de integração destas funções em métodos sem malha,
nomeadamente o Método das Soluções Fundamentais, revela-se potencialmente muito
interessante, como, aliás, já foi possível observar nos trabalhos realizados. No entanto,
nesse caso específico, por se tratar de um método de desenvolvimento mais recente e
cujo conhecimento não é ainda tão profundo como noutras técnicas, deve ser encarada
numa perspectiva de garantia da estabilidade numérica e do rigor dos resultados.
Tendo em conta os aspectos focados, propõe-se um conjunto de trabalhos a
desenvolver no futuro, relacionados quer com a modelação de sistemas bidimensionais,
quer com a de sistemas tridimensionais, procurando focar, sobretudo a aplicação do
MFS e do BEM e suas comparações com resultados numéricos.
Além das sugestões a seguir, julga-se que seria interessante deduzir a
formulação do Método das Soluções Fundamentais através da teoria do potencial.
Portanto, no que diz respeito à modelagem bidimensional, julga-se importante
proceder a:
•

Utilização de estratégias adicionais relacionadas com a otimização da
distribuição dos pontos de colocação e das fontes virtuais, como por exemplo, a
utilização de distribuição dos pontos de colocação não regulares baseadas nos
pontos de Gauss ou de Chebyshev;

•

Utilização sistemática de estratégias que recorrem a solvers de “Least-Squares”
(mínimos quadrados), transformando o problema inicial num problema de
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minimização do erro no contorno e usando matrizes não quadradas juntamente
com distribuições regulares e irregulares;
•

Consideração de fundos absorventes, comparando essa abordagem em BEM, em
MFS e em outros métodos numéricos bem estabelecidos na literatura;

•

Estudo mais detalhado da convergência da função de Green referente ao método
de Ewald, principalmente no que concerne à otimização e a generalização da
função relacionada ao parâmetro b para as várias profundidades do canal.
Também para o caso da modelagem tridimensional se considera que será

importante desenvolver em trabalhos futuros alguns aspectos interessantes:
•

Utilização do MFS com outros tipos de distribuição de pontos de colocação nas
superfícies de espaços acústicos fechados, verificando de que forma seria
possível optimizar estas distribuições para melhorar ainda mais a qualidade dos
resultados obtidos neste trabalho;

•

Utilização de estratégias que recorrem a “solvers” de resolução baseados em
mínimos quadrados (Least-Squares), minimizando o erro no contorno e usando
matrizes não quadradas com diferentes distribuições dos pontos de colocação e
das fontes virtuais;

•

Estudar o comportamento do BEM e MFS em problemas de acústica em
pequenos espaços, comparando o tempo de reverberação obtido através de
resultados numéricos com a Fórmula de Sabine e ensaios experimentais;

•

Verificar se existe perda de informação da resposta no domínio do tempo
quando se considera o coeficiente de absorção sonora (impedância real) ao invés
da condição de Robin (impedância complexa) fornecida pelo material
absorvente;

•

Análise da redução do nível sonoro em silenciadores acústicos quando se opta
por utilizar septos longitudinais ou transversais no seu interior e a comparação
dos resultados numéricos com resultados de ensaios experimentais;

•

Análise inversa para a determinação de parâmetros que melhorem a
concordância entre as respostas numéricas e experimentais.

Aplicação do BEM e do MFS em algumas situações práticas, tais como: avaliação do
tempo de reverberação em salas de aula, auditórios, teatros, anfiteatros e etc.
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Anexo A
ATabelas de propriedades físicas do problema
Gás

Temperatura

Massa

Taxa do calor

Velocidade

(1atm)

(℃)

específica

específico

(m s)

T

( kg m )

γ

3

c

ρo
Ar

20

1.21

1.402

343

1atm = 1.013×105 Pa
Líquido

Água (mar)

Temperatura

Massa

Modulo de

Taxa do

Velocidade

(℃)

específica

Bulk

calor

(m s)

T

( kg m )

(Pa)

específico

ρo

BT

γ

1026

2.28×109

1.01

13

3
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c

1500

Anexo B
B Solução analítica do problema de valor de
contorno
Este anexo apresenta a solução analítica de um domínio quadrado ou cúbico,
com valores de potenciais de velocidade em lados opostos de ambos os domínios,
valendo 300 e 0m2 s e os outros lados são considerados rígidos, ou seja,

∂φ
= 0m s ,
∂n

cuja equação diferencial parcial é

∂ 2φ
+ k 2φ = 0
∂y 2

(B.1)

e aplicando as seguintes condições de contorno, tem-se que

φ (0) = 300 m 2 s

φ (6) = 0 m 2 s

(B.2)

Logo, a solução analítica deste problema de valor de contorno equivale a uma
solução unidimensional obtida da seguinte forma

φ ( y) =

300e − i12k eiky − 300e -iky
e − i12k − 1
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(B.3)

